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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Eind juli en be-
gin augustus hebben de col-
leges van Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo besloten 
om in het kader van armoe-
debestrijding onder kinderen 
overeenkomsten te sluiten 
met het Jeugdsportfonds en 
het Jeugdcultuurfonds voor 
de periode 2017-2020.  

Op 15 september gaf wet-
houder Antoine Tromp om 
16.00 uur in de Nieuwe Mu-
ziekschool in Uitgeest de of-
ficiële aftrap voor de ge-
meente Uitgeest. Naast de 
ondertekening van de over-
eenkomsten door de wet-
houder en mevrouw Roos 
van het Jeugdsportfonds en 
het Jeugdcultuurfonds, over-
handigde de heer Van der 
Schaaf, directeur Bedrijven 
van Rabobank IJmond, na-
mens de Rabobank Founda-
tion een cheque aan wethou-
der Tromp en mevrouw Roos.
De heren Tromp en van der 
Schaaf kregen van mevrouw 
Roos elk een exemplaar over-
handigd van het boek met als 
titel ‘Alle kinderen moeten 
kunnen sporten’. De wethou-
der denkt dat de aanvraag 
voor een financiële bijdrage 

uiteindelijk voor tussen de 60 
en 100 kinderen zal liggen.
De muzikale bijdrage werd 
onder andere verzorgd door 

Hadaffah, een leerling van 
de nieuwe muziekschool, ze 
speelde op een keyboard. 
(Ger Bus)

Uitgeest - De bestuurster 
van een personenauto reed 
zaterdagochtend om 11 uur 
over de Kooglaan in de rich-
ting van de kruising met de 
Boetevenstraat. Gekomen 
ter hoogte van deze kruising 
remde zij, om een ander voer-
tuig voorrang te verlenen. 

Door de achter haar rijden-
de bestuurder van een perso-
nenauto werd dit te laat op-
gemerkt. 
Twee inzittenden van de voor-
ste auto zijn met nekklachten 
door de ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis. (foto: 
Leo Tillmans)

Aanrijding op de Kooglaan
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Van zonder dak naar onderdak
Voormalig dakloze vertelt 

bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Zaterdag 23 sep-
tember is er in de RK-kerk 
aan de Langebuurt een he-
dendaagse viering van Kerk 
in Beweging. De gast van 
die avond is Cees Luuk Lin-
deboom. Hij vertelt zijn le-
vensverhaal, hij was onderdi-
recteur van een bank en on-
dernemer in de reisbranche. 
Toch raakte hij alles kwijt en 
belandde op straat. Als ver-
koper van het Straatjournaal 
vocht hij zichzelf terug, loste 
zijn schulden af en vond weer 
onderdak.
Met zijn verhaal wil hij de 

toehoorders inzicht geven in 
de wereld van ‘de straat’. Nu 
zijn eigen leven weer op de 
rails staat, behartigt Cees 
Luuk de belangen van dak- 
en thuislozen.

De viering duurt van 19.00 
tot 20.15 uur. Toegang is 
gratis, een vrijwillige bijdra-
ge het uitgaan van de kerk 
wordt gewaardeerd. Een deel 
van de opbrengst is bestemd 
voor het werk van Cees Luuk.
Na afloop kun je napraten bij 
een kop koffie of thee in de 
Klop.

Uitgeest - Op zondagmid-
dag 17 september organi-
seerde Meet & Eat Uitgeest 
het tweede Samen is niet Al-
leen Diner in het Zienhouse.
Met op de achtergrond ge-
zellige live muziek zaten ruim 
20 gasten aan sfeervol ge-
dekte tafels. De keukenploeg 
Ursula Henderiks, Ria Weel 
en coördinator Yvonne Hoog-
eland zetten een smakelijk 
driegangen diner op tafel. 
De ijsverrassing van De Flo-

rijn was heerlijk en de bakjes 
gingen schoon leeg. Na de 
koffie kregen de gasten een 
roos uitgereikt met daaraan 
een bon voor koffie met ge-
bak bij Bakker Putter. Fijn dat 
zoveel winkeliers en vrijwilli-
gers zich hebben ingezet om 
dit mogelijk te maken.
Men kijkt terug op een leu-
ke middag met goed eten en 
gezellige praat. Voldaan en 
tevreden keerden de gasten 
huiswaarts. 

Uitgeest - De ‘R’ is weer in 
de maand. Was dat vroeger 
het sein voor moeder om de 
fles met levertraan weer uit 
de kelder tevoorschijn te ha-
len, tegenwoordig betekent 
het dat het bridgeseizoen 
weer een aanvang neemt. 
En hoe! Afgelopen maandag 
de jaarvergadering, woens-
dag de eerste clubavond, en 
op zaterdag de 24e Kroegen-
bridgedrive Uitgeest.
Op de eerste clubavond van 
het seizoen verwacht je, zo-
als bij het voetbal waar een 
nieuwe lichting f-jes zenuw-
achtig de opwachting komt 
maken, een aantal nieuwe, 
jeugdige leden. Helaas! We 
konden wel enkele nieuwe 
leden verwelkomen, hartelijk 
welkom natuurlijk, maar die 
waren de leeftijd van de f-
jes reeds lang ontgroeid. Wat 
ik maar wil zeggen: bridgen, 
met echte kaarten, heeft niet 
een groot f-jes-wervend ver-
mogen. Als het tegenwoor-
dig niet digitaal is, dan ‘be-
staat’ het voor de jeugd niet, 
lijkt het. Het zij zo. Met ech-
te kaarten en echte leden be-
gonnen wij desalniettemin 
aan een nieuw seizoen. We 
spelen 5 setjes van 6 avon-
den en per set krijg je plaats-
punten en wie aan het ein-
de van het seizoen de mees-
te plaatspunten heeft, wel, 
die is kampioen van Uitgeest. 
Zelf schoten we lekker uit de 
startblokken, maar de hoog-
ste score van de avond was 
voor het koppel, in de E-lijn, 
Will Griffith-Nicolette Derks, 
met een machtige 69%. In de 
B-lijn deed de familie het niet 
heel veel slechter, slechts 
10%, maar dat was toch ge-
noeg voor de dagprijs in die 
lijn. Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde scoorden een dik-

ke 59%. In de C-lijn zien wij 
een eerste plaats voor Henk 
Groen-Herman van Sam-
beek. Afgelopen zaterdag 
hebben we, in De Klop, kun-
nen constateren dat Herman 
een carriere in het cabaret 
is misgelopen. En in de D-
lijn een mooie score van Ger 
van Andel-Rob de Neef; Het 
wordt tijd dat die gasten eens 
een sprongetje maken, om-
hoog wel te verstaan.
En alle anderen die niet te-
vreden zijn met hun score 
zou ik willen aanraden om, 
zo nodig met dichtgeknepen 
neus, die lepel levertraan in 
te nemen. Heus, het helpt.

Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn.

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 66,67%, 2 Jan Sine-
mus-Wim Weber 57,99%, 3 
Fred van Andel-Eric Mole-
naar 56,25%;

B-lijn: 1 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 59,86%, 2 
Theo Huising-Pieter Andrin-
ga 59,03%, 3 Riet Schafgans-
Leo Tromp 51,94%;

C-lijn: 1 Henk Groen-Her-
man van Sambeek 55,00%, 2 
Ria Admiraal-Wout Admiraal 
53,13%, 3 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 52,50%;

D-lijn: 1 Ger van Andel-Rob 
de Neef 57,81%, 2 Anneke 
Pel-Karel Romkes 56,77%, 3 
Marianne de Groot-Henk de 
Wildt 53,65%;

E-lijn: 1 Will Griffith-Nico-
lette Derks 69,44%, 2 Tine-
ke de Groot-Constance Dirks 
59,72%, 3 Riny van Wijk-An-
ton van Wijk 56,25%. (Paul 
Wijte)

        Bridgenieuws

6.197,72 euro voor 
KWF Kankerbestrijding
Uitgeest - De collecte voor 
KWF kankerbestrijding in 
Uitgeest heeft 6.197,72 opge-
bracht
Met het geld dat de collec-
tanten hebben opgehaald 
blijft KWF Kankerbestrijding 
zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van le-
ven. Dat doet zij echter niet 
alleen, maar samen met pa-
tiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilli-
gers.

Door de vergrijzing van de 
bevolking en omdat kan-

ker eerder ontdekt wordt, zal 
het aantal kankerpatiënten 
de komende jaren sterk toe-
nemen. De strijd tegen kan-
ker is dan ook nog niet ge-
streden, 

Ondanks de goede resulta-
ten hebben we nog een lan-
ge weg te gaan want helaas 
overlijden er jaarlijks nog 
38.000 mensen aan kanker. 
Wetenschappelijk onderzoek 
blijft daarbij nog steeds heel 
hard nodig. De KWF afdeling 
Uitgeest dankt daarom ieder-
een voor zijn of haar bijdrage 
aan deze collecte.
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Een rechtzetting
Uitgeest - Vorige week wer-
den in deze krant door de 
Vereniging Oud Uitgeest drie 
afbeeldingen geplaatst van 
wat de kruidenierswinkel van 
J.Veenis is geweest. In late-
re jaren kwam dierenwinkel 
“De Tijdgeest” in het pand. 
In biigaand artikel werd niet 
vermeld dat Siem Schelvis 
in 1972 een dierenspeciaal-
zaak in de winkel begon. De 
naam van kruidenierswinkel 
“De Tijdgeest” bleef gehand-
haafd. Siem Schelvis bleef tot 
1978 in de zaak. Daarna werd 
Ria van Tol de winkelierster 
van de dierenwinkel.
De Vereniging Oud Uitgeest 
kon niet nalaten met boven-
staande mededeling een in-

teressante foto mee te stu-
ren, kijk maar! Aan de linker-
kant is hierop het pand van 
de vroegere kruidenierswin-
kel te zien. 
Het uithangbord maakt ons 
erop attent dat hier sigaren te 
koop zijn. Zo te zien van het 
merk C. Majoor. 

Aan de overkant van de Mid-
delweg, aan de rechterzijde, 
staat het huis waar voorheen 
de familie J. Krom woonde.
In het midden van de foto is 
op de achtergrond dranken-
handel “De Gros” te zien. Let 
er verder nog op hoe het ta-
fereel gestoffeerd is met ge-
bladerte van bomen en be-
volkt wordt door meer dan 

tien personen in kledij van 
rond 1900.
Foto’s uit Uitgeest in vervlogen 
jaren, uitg. Scripta, Amster-
dam, z.j., pag. 31.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De grootste vlieg die in Nederland te zien is, is ook in Uitgeest gezien. De stads-
reus Volucella zonaria is met zijn lichaamslengte van zo’n twee centimeter de grootste zweef-
vlieg van Nederland. Door zijn roodachtig geel met zwarte kleurenpatroon lijkt hij behoorlijk 
op een wesp. Aan de korte voelsprieten op de kop is echter al snel te zien dat het geen wesp 
is, maar een vlieg. Bovendien hebben wespen vier vleugels en vliegen maar twee. Een schaap 
in wolfskleren dus. Als volwassen vlieg is de stadsreus vaak te vinden op de bloemen van be-
renklauw, koninginnekruid en vlinderstruik, waar hij nectar en stuifmeel eet. 
Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest een 
bananenrepubliek? 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

In Uitgeest wordt er in de gemeenteraad heel vreemd omge-
gaan met de D in de partijprogramma’s van de coalitiepartijen. 
Weten zij wel wat democratie inhoudt? Een coalitie die niet de 
meerderheid van het aantal kiezers achter zich heeft staan. 
Waar zelfs één van die partijen slechts een zetel haalde bij de 
laatste verkiezingen. De tweede zetel kreeg met de reststem-
men die dus niet voor die partij gekozen hadden. Een partij die 
zich ook nog het recht toeëigende een wethouder te leveren.
Het kan niet zo zijn dat de oppositie altijd ongelijk heeft. De 
oppositie met de meeste stemmers achter zich. Alle belangrij-
ke beslissingen worden nu genomen met 8 stemmen voor, die 
van de coalitie, en 7 tegen van de oppositie. Jawel die zeven 
dus die de meeste stemmers vertegenwoordigen.
Burgers laten participeren in lopende zaken is heel democra-
tisch. Maar dan de uitkomst van die participatie naast zich  
neerleggen als de uitkomst daarvan het college niet aanstaat 
is een ander verhaal.
Waarom door wethouder Tromp zo uitdagend,  juist op de ijs-
baan een convenant laten tekenen over de daar te bouwen 
Megaschool waar zoveel Uitgeesters op tegen zijn moet ge-
beuren? Een kwestie van hoogmoed? Hoogmoed komt voor 
de val zeiden mijn ouders altijd.
Wordt dit college wat zenuwachtig vanwege de aanstaan-
de gemeenteraadsverkiezingen? Moeten er nu ineens op het 
scheiden van de markt zoveel zaken doorgedrukt  worden?
Uitgeesters ga eens vaker naar de raadsvergaderingen en zie 
dan zelf eens wat daar gebeurt. Trek dan je conclusie. Hope-
lijk bent u het met me eens dat je zo niet met elkaar om hoort 
te gaan.
Ria Heijne

Borre-boek voor alle 
kleuters in Uitgeest

Uitgeest - De kinderen in 
hogere groepen weten het 
nog van voorgaande ja-
ren…. Aan het begin van 
het schooljaar krijgen ze via 
school een gratis Borre-boek 
mee. In een samenwerking 
tussen de uitgever en ba-
sisscholen, ontvangen 245 
kleuters in Uitgeest tijdens 
hun eerste schoolweken een 
exemplaar van het spiksplin-
ternieuwe boek ‘Borre en het 
stekelvarken’. Het is een klei-
ne bijdrage in de stimule-
ring van de taalontwikkeling 
bij kleuters. Het thuis voorle-
zen van boeken kan hier een 
belangrijke rol in spelen. In 
heel Nederland zullen ruim 
350.000 kleuters dit voorlees-
boek mee krijgen.

Jeroen Aalbers (schrijver) en 
Stefan Tijs (illustrator) heb-
ben na elf jaar samenwer-
king ruim 100 Borre-boeken 
op hun naam staan. Er is in-

middels een hele generatie 
basisschoolkinderen opge-
groeid met de avonturen van 
het vrolijke ventje in het rood-
wit gestreepte shirt. Met hun 
nieuwste creatie ‘Borre en 
het stekelvarken’ hebben ze 
opnieuw een boek gemaakt 
dat veel kinderen zal laten 
genieten van hun “verhaaltje 
voor het slapengaan”.
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Tons of Blues speelt bij 
Grandcafé Mezza Luna

Castricum - Zondag 24 sep-
tember is het weer ‘Blues 
in Castricum’ bij Mezza Lu-
na. De bluesband Tons of 
Blues neemt het publiek mee 
naar de bakermat van de 
bluesmuziek; de Mississippi 
delta en de kroegen van New 
Orleans. De band laat horen 
hoe veelzijdig en doorleefd 
de blues kan zijn.
Alle uithoeken van de blues 
komen voorbij in beken-
de en minder bekende co-
vers: van de halfakoestische 
sound van Taj Mahal tot de 
jazzy blues van The Night-

cats en Dr. John. Ook de tra-
ditionele blues van gigan-
ten als Muddy Waters en Jr. 
Wells staat op het repertoire. 
Een echt feest wordt het met 
de funkblues van Albert King 
en Popa Chubbye. Tons of 
Blues bestaat uit zes ervaren 
muzikanten. Een groovy basis 
van bas en drums, toppartij-
en van piano, mondharmoni-
ca en gitaar, aan elkaar ge-
smolten door hammondorgel 
en zang. De aanvang is 15.30 
uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie: www.
grandcafemezzaluna.nl.

Finalisten kleinkunst in 
Theater Koningsduyn

Castricum - Theatertalen-
ten Lonneke Dort, Daniëlle 
Schel en De Lachende Der-
de, de winnaars van het Am-
sterdams Kleinkunst Festi-
val, toeren vanaf september 
langs de Nederlandse the-
aters. Op 14 oktober treden 
ze op in het Theater Konings-
duyn in Castricum.
Deelname aan het Amster-
dams Kleinkunst Festival kan 
een start zijn van een suc-
cesvolle theatercarrière, dat 
is inmiddels bewezen door 
Claudia de Breij, Richard 
Groenendijk, Van der Laan en 
Woe, Pieter Derks, en Yentl 
en De Boer. Na een uitge-
breide voorselectie, een try-
out tournee, de halve fina-
les en de finale in een uitver-
kochte Kleine Komedie won 
Lonneke Dort de AFK Sonne-
veldprijs 2017. Lonneke Dort 
neemt het publiek mee in 
een ogenschijnlijk licht ver-
haal en giet de zware dingen 
des levens het liefst in een vi-
lein en droogkomisch lied. 
Daniëlle Schel was de win-
naar van de publieksprijs. 
Vanuit de ‘dug-out’ bekijkt 
Daniëlle het leven, wach-
tend op haar slagbeurt: Het 
moment om honken te ver-
overen, punten te scoren en 
homeruns te slaan. Maar vlak 
voordat ze het veld betreedt, 

slaat de twijfel toe. Sophie 
de Hart en Wouter van Dijk 
wonnen de derde prijs van 
het Amsterdams Kleinkunst 
Festival. 
Het duo neemt het publiek 
mee in een wervelwind over 
het liefdesleven van een 
twintiger met daarbij veel 
vlammende gitaar, veelzijdi-
ge liedjes, flauwe grappen 
en nog veel meer onzin. De 
Lachende Derde (foto) be-
staat sinds 2015, twee hila-
rische jonge mensen die el-
kaar gevonden hebben via 
Facebook. Ze staan garant 
voor Nederlandstalige lied-
jes, grappig, mooi en droevig, 
vlammende gitaar en flauwe 
grappen. Om 20.00 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via 
www.geesterhage.nl/thea-
ter-koningsduyn.

Castricum - Na lange tijd 
komt op 1 oktober weer een 
spirituele beurs naar Castri-
cum. Op deze beurs komen 
verschillende deelnemers 
die al jaren werkzaam zijn op 
hun spirituele werkvlak. Zij 
kunnen iemand wellicht een 
stapje verder helpen op weg 
naar meer bewustzijn of naar 
antwoorden die gezocht wor-
den op het levenspad. 

Zo komt onder andere de be-
kende Eva Slootemaker en 
Jacco Evers, die als mediums 
zouden kunnen vertellen hoe 
de waarschijnlijke ontwik-
keling is van een uitdaging. 
Voor hand laten lezen zijn Ivy 
Leeflang en Greetje van Roon 
aanwezig. 
Agaath doet Encaustic Art. 
Chiquita Stolting geeft on-
dermeer rustgevende hand-
massages, terwijl zij een rea-
ding geeft. De dames Jessy 
Groenewoud en Brenda de 
Bruin kunnen als mediums/
coach laten zien waar kwali-

teiten en uitdagingen voor ie-
mand liggen. Voor een duide-
lijke kaartlegging is het mo-
gelijk aan te schuiven bij In-
grid MacGillevrij of Samira. 
En er is meer. Er zijn verkoop-
stands. Suzanne komt met 
haar stoere, eigentijdse sie-
radenlijn en Krista met haar 
zuivere edelstenen.

Er worden bovendien ver-
schillende lezingen gege-
ven. Om 12.00 uur doet Jac-
co Evers spontane helder-
ziende waarnemingen, om 
12.45 geeft Greetje van Roon 
informatie over handana-
lyses, om 13.15 uur begint 
de lezing mediumschap en 
kleuren door Mary Jane, om 
14.00 uur volgen helderzien-
de waarnemingen door Eva 
Slootemaker en om 14.45 
uur geeft Chiquita Stolting 
een bijzondere demonstratie: 
toeval bestaat niet. De beurs 
wordt gehouden van 11.00 
tot 17.30 uur in De Kern op de 
Overtoom 15.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag  16.00 uur 
The Magic Flute - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Victoria and Abdul
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Wind River

vrijdag  18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

in Blue
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

Kedi
zaterdag 16.00 uur
Paris can wait

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Hampstead
vrijdag 18.45 uur

Dunkirk
zondag 16.00 uur

Lion
zondag 13.30 uur

Dikkertje Dap - voorpremière
woensdag 15.00 uur

Misfit
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Brandweerman Sam
zaterdag 13.30 uur

De Emoji Film - 2D
zaterdag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 21 sept t/m 27 sept 2017

Castricum - De week van de 
dementie is deze week tot 25 
september. Dementie staat 
meer en meer op de agenda. 
En dat is hard nodig. Op 21 
september is het Wereld Alz-
heimer Dag. 

Dan zijn er overal activitei-
ten met dementie als cen-
traal thema. Ook in Midden-
Kennemerland worden diver-
se activiteiten voor mensen 
met dementie en hun dierba-
ren georganiseerd. Iedereen 
is welkom. Een of meerder 
activiteiten bezoeken? Kijk 
dan op de website van Stich-
ting Welzijn Castricum voor 
de activiteiten in de buurt.
De Santmark presenteert op 
21 september om 14.00 uur 
klassieke muziek. Op 23 sep-
tember om 14.00 uur Trio Try 
oud speelt bekende num-
mers van vroeger. In het res-
taurant van De Boogaert 
is op 21 september van 19.00 
tot 21.00 uur een ontmoeting 
tijdens de Pub Quiz met live- 
muziek. 

Samen met 
dementie

Victoria and Abdul
Wanneer Abdul Karim vanuit 
India afreist om mee te wer-
ken aan de vieringen rond 
het Gouden Jubileum van de 
koningin, blijkt er een klik te 
zijn tussen hen beiden. Ter-
wijl Koningin Victoria steeds 
meer moeite heeft met de 
strenge regels die haar posi-
tie als vorstin met zich mee-
brengt, wordt de band tussen 

de twee hechter. De mensen 
om hen heen proberen allen 
deze band te verbreken. Hun 
vriendschap wordt echter 
steeds sterker en de konin-
gin gaat de wereld met ande-
re ogen bekijken. Gebaseerd 
op het boek Victoria & Abdul: 
The True Story of the Queen’s 
Closest Confidant van Shra-
bani Basu.

Julia Jones is de dirigente 
van deze betoverde productie 
van Mozart’s “The Magic Flu-
te”, die is gemaakt voor The 
Royal Opera en wordt uitge-
voerd door een schitterende 

The Magic Flute cast met onder meer Rode-
rick Williams als Papageno. 
Als Rodolfo, een straatarme 
dichter, het naaistertje Mimì 
ontmoet, vallen ze onmiddel-
lijk voor elkaar. Maar hun ge-
luk wordt wreed verstoord als 
Rodolfo verneemt dat Mimì 
een dodelijke ziekte heeft.
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Nog een keer kunst op 
het strandplateau

Bakkum - De deuren van 
Atelier voorheen Blinckers op 
het strandplateau van Cas-
tricum sluiten na komend 
weekend defi nitief. Tijdens 
de vier maanden durende 
Open Atelierdagen hebben 
deze zomer 22 kunstenaars 
hun werk laten zien. Marina 
Pronk: ,,Het was een komen 
en gaan van al dan niet toe-
vallige voorbijgangers waar-
onder intussen ook een fl ink 
aantal vaste bezoekers. Nu 
valt het doek defi nitief. Ons 
gebruikscontract is per 1 ja-
nuari 2018 opgezegd.” Ma-
rina Pronk, lid van kunste-
naarscollectief CAKtwo dat 
sinds drie jaar atelier houdt 
op deze locatie, noemt zich-
zelf een geluksvogel. ,,Het 

is superfi jn dat we op deze 
unieke locatie mochten wer-
ken en we hebben ons werk 
en dat van de vele gastexpo-
santen met veel plezier la-
ten zien.” In het weekend van 
23 en 24 september tonen 
Gemma Distelbrink, Mireille 
Schermer, Marion Albers en 
Garrie Oomkens een specia-
le selectie van hun werk. Bo-
ven brengen de kunstenaars 
Sabrina Tacci, Anja Jonker en 
Marina Pronk een verrassen-
de ode aan de liefde. Atelier 
voorheen Blinckers, te vin-
den op het strandplateau van 
Castricum aan Zee, is op za-
terdag en zondag van 13.00 
tot 18.00 uur geopend. Op 
zondag is er livemuziek van 
Paradiya. 

Expo sieraden 
en vilt 

De Woude - Op zaterdag 23 
en zondag 24 september is 
het kerkje in de Woude to-
neel voor vilt en sieraden. 
Drie makers, allen met een 
band met De Woude, expo-
seren hun werk in het sfeer-
volle kerkje de Kemphaan. 
Nellie Ouweltjes maakt gevil-
te kleding accessoires, zoals 
sjaals, hoofdbanden en sie-
raden. Verfi jnd werk dat een 
duidelijk contrast vormt met 
het werk van Jantine Hos. Zij 
maakt juist stoere kleden uit 
ruwe wol. Rauw in hun uiter-
lijk maar door het materiaal- 
en kleurgebruik toch warm 
en toegankelijk. De over-
eenkomst met het werk van 
Myrna Bolland die sieraden 
maakt uit mineralen en half-
edelstenen, zit in de gebruik-
te grondstoffen van de drie 
exposanten: puur natuurlijk 
materiaal.

Zwanen en 
pinautomaat 
Akersloot - Het gezin 
zwaan, bestaande uit ou-
ders en vier kinderen, was 
zeer verheugd dat er nu ein-
delijk een einde kwam aan 
de ontsiering van hun woon-
verblijf door een langdurig 
gesloten pinautomaat. Dat 
schrijft N. Beentjes die de fo-
to ook maakte. ,,Voor die tijd 
kwam er regelmatig iemand 
langs om fl appen met een 
top op vrijdag. De zwanen 
misten de bezoekers. Maar 
nu is een tiental meters van 
hun woning aan de ande-
re kant van de rotonde een 
nieuwe geldautomaat ge-
plaatst. Daar is de sloot veel 
breder en was er weer zicht 
op de bezoekers. De zwanen 
besloten te verhuizen. Moe-
der voorop en vader alert. Op 
de rotonde hield het verkeer 
pas op de plaats.”

Castricum - Afgelopen zon-
dag geen vertrouwd ope-
ningswoord van dorpsdich-
ter Bob van Leeuwen op het 
poëziefeest in Galerie Street-
scape.
Arthur Lava droeg uit eigen 
oeuvre ‘De opening’ voor on-
der muzikale begeleiding van 
Ben Waalwijk die ook met 
Wally Tax gespeeld heeft.. La-
na Svit (Hamburg) was niet 
aanwezig, de overige expo-
santen die hun openings-
feest vierden wel. 
Keramiste Annelie Toorians, 
George Heidweiller en Dick 
van der Meijden, beiden suc-
cesvol in onder ander de VS, 
bespraken met het publiek 
hun diepe roots met colle-
ga en vriend Herman Brood. 

Een bandlid van ‘The Wild 
Romance’ bracht Dick naar 
zijn openingsfeestje. Ook Ga-
lina Zoubritskaia, de weduwe 
van fotograaf Hugo Bussen, 
was aanwezig. Het werk van 
haar man is langer te zien bij 
de entree van Streetscape. 
De galerie op de Dorpsstraat 
7 is geopend op woens-
dag 9.30-12.30 uur, donder-
dag tot en met zondag 14.00-
17.30 uur. Donderdag 28 sep-
tember start Genrefotografi e 
van 19.30 - 21.30 uur. Voor 
de cursus ‘Kijken naar kunst 
door de ogen van fi losofen’ 
door Jacqueline Duurland, 
die op 3 oktober start, is er 
op dinsdag 26 september een 
inloopavond van 19.30-20.30  
uur.

Burendag met eten 
bij Van der Scheerfl at

Bakkum - Bakkum Bruist is 
nog maar net achter de rug 
en het volgende burenfeest 
staat alweer op het program-
ma. Bewoners van de gezins-
fl at aan de Professor van der 
Scheerlaan komen bijeen op 
de Nationale Burendag op 23 
september. Het ziet er naar 
uit dat het vooral een culinair 
feest gaat worden met veel 

Concert van de 
Oratorium Vereniging

Castricum - Op vrijdag 13 
oktober geeft de Castricum-
se Oratorium Vereniging een 
concert, in samenwerking 
met het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland. Het or-
gel wordt bespeeld door Wim 
Voogd. Dirigent Pieter-Jan 
Olthof staat al jaren garant 

voor een gedegen en inspire-
rende voorbereiding van het 
uit 115 leden bestaande koor. 
Het concert wordt gege-
ven in de St. Pancratiuskerk. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
via koorleden, www.oratori-
umcastricum.nl of m.bakker.
desmet@planet.nl.

verschillende internationa-
le gerechten. In de afgelopen 
jaren is het aantal buren met 
verschillende nationaliteiten 
steeds meer toegenomen en 
sindsdien worden de lekker-
ste geuren waargenomen, af-
komstig uit keukens waar ge-
rechten worden bereid uit 
alle windstreken. Hierdoor 
nieuwsgierig geworden sloe-
gen vijf bewoners-van-het-
eerste-uur de handen ineen 
om alle fl atbewoners uit te 
nodigen een succesgerechtje 
uit eigen keuken te bereiden 
en mee te brengen naar de 
proeverij achter de fl at. Daar-
naast zal er een barbecue 
worden opgepookt door de 
Syrische buurman- en chef-
kok Ahmad, die allerlei halal-
specialiteiten voor de fl atbe-
woners bereidt.
Het initiatief is enthousiast 
ontvangen en de aanmeldin-
gen stromen binnen. Sfeer-
volle lampjes en fakkels, en 
vrolijke parasols staan al in 
de aanslag voor nog meer ge-
zelligheid bij zon of regen. We 
hopen uiteraard op een ge-
zellige, mooie nazomerse za-
terdag.”

 Zondagmiddagoptredens 
in Boogaert voor iedereen
Castricum - Woonzorgcen-
trum De Boogaert van ViVa! 
Zorggroep gaat optredens 
organiseren voor alle senio-
ren. Op elke eerste zondag 
van de maand vindt een op-
treden plaats. Het eerste op-
treden in het restaurant van 
De Boogaert is op 1 oktober 
van 14.30 tot 16.30 uur en is 
als openingsvoorstelling kos-
teloos. 
Op die middag is er het con-
certprogramma ‘l’Amour est 
un Oiseau’, gezongen door 
mezzosopraan Merel Huizin-
ga met  begeleiding van pia-
nist Kanako Inoue via Stich-

ting Philomela. Associatie 
Uitvaartverzorging maakt dit 
optreden mogelijk, en zorgt 
er tevens voor dat de entree, 
de koffi e en thee. Voor de op-
tredens in de maanden daar-
na is de entree voor niet-be-
woners van de Boogaert 2,50 
euro. De optredens worden 
geprogrammeerd met hulp 
van het project ‘Adopteer 
een Zondagmiddag Optre-
den’ naar een idee van Wel-
zijn Castricum. Artiesten en 
performers kunnen zich aan-
melden op de website www.
vivazorggroep.nl/zondagmid-
dagoptreden. 
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De Slag bij Bergen wordt 
nagespeeld op 23 en 24 
september. Vandaag loca-
tie de Voert 15, 10.00-17.00 
uur. Info: www.deslagbij-
bergen.nl.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur

21 SEPTEMBER

Dansvoorstelling in Theater 
De Vest Alkmaar: dansvoor-
stelling van het Scapinobal-
let, 20.15 uur. Info: www.the-
aterdevest.nl.

Tuintheater Scheme-
ring in Kasteeltuin Assum-
burg Heemskerk tot en met 
24 september. Gespeeld, ge-
maakt en vormgegeven door 
een combinatie van ama-
teurs en professionals uit 
de IJmond. Meer informatie 
www.schemering.nu.

Lezing nachtvlinders door 
boswachter Luc Knijnsberg 
in de bibliotheek in Castri-
cum. Aanvang 20.00 uur. 
Aanmelden op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bi-
bliotheek.

Cabaret en muziek in the-
ater Koningsduyn in Castri-
cum georganiseerd door de 
Huiskamertheaterdirecteur 
Frank Boske. Aanvang 20.00 
uur, kaarten via info@dorps-
straat23.nl.

Fotopresentatie Bank 
Beentjes bij SUS in Uitgeest 
met oude foto’s van het dorp. 
Van 9.30 tot 11.30 uur.

22 SEPTEMBER

Kofferbakmarkt op evene-
mententerrein de Omloop in 
Heiloo, 09:00. Info: www.kof-
ferbakmarktheiloo.nl.

IVN-excursie in de Reker-
hout in Alkmaar Noord, 10.00 
uur. Info: www.ivn.nl/nk.

Najaarsmarkt op het terrein 
van de GGZ in Heiloo, 11.00-
17.00 uur. Info: 072 561 8256.

Openstellling duin-natuur-
tuin Doornduyn in Bakkum 
(Duinweg 2), 11.00 tot 16.00 
uur. 

Optreden Tons of Blues bij 
Mezza Luna in Castricum. 
Aanvang 15.30 uur. 

Najaarsmarkt op Landgoed 

▲
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Tim Akkerman met Tims Se-
crets Sessions in De Zwaan 
in Uitgeest, 20.15 uur. Info: 
www.dezwaancultureel.nl. 
(foto: Marjolein Thijse.

Toneelstuk Moeder en Zo-
nen (reprise) met Anne Wil 
Blankers, Paul de Leeuw en 
Freek Bartels, 20.15 uur in 
De Vest Alkmaar. Foto: Mark 
Engelen.

Bluesweekend in Alkmaar 
gaat 21.30 uur van start. In-
fo optredens: www.alkmaar-
bluesexpres.nl. 

Vrouwen voor Vrede viert 
jubileum met fietsroute, 
waarbij iedereen welkom is. 
Het routeboekje is te verkrij-
gen bij nesham@casema.nl.

23 SEPTEMBER

Concert met Regina Albrink 
en de bekende toneelspeler 

Willibrordus in Heiloo met al-
lerlei activiteiten van 11.00 tot 
17.00 uur.

Fort aan Den Ham is weer 
voor publiek geopend. Deze 
zondag is een klein US-Ar-
my bivak met voertuigen op 
het fortterrein. Het fort ligt 
net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest aan 
de provinciale weg N203. Van 
11.00 tot 16.00 uur.

Kofferbakmarkt op evene-
mententerrein de Omloop in 
Heiloo vanaf 9.00 uur.

Concert in het historisch 
kerkje van Krommeniedijk 
van het Belinfante Quartet 
om 15.00 uur.

25 SEPTEMBER

Stiltewandeling vanaf De 
Hoep in Bakkum om 9.30 uur 
door de duinen. 

Stadswandeling door Alk-
maar vanaf 13.00 uur. Kaart-
verkoop in de VVV winkel 
aan het Waagplein.

26 SEPTEMBER

Lezing over boerderij Van 
Tienhovenhoeve bij verha-
lengroep Oud Castricum in 
De Kern in Castricum vanaf 
10.00 uur.

27 SEPTEMBER

Landbouwdag en Lappen-
dag op het Waagplein in Alk-
maar, 8.00-17.00 uur. 

Klaas Hofstra. Zij spelen een 
gedeelte uit de voorstelling 
ìBeethoven vs Beethovenî In 
de Ypma Robijn Concertzaal, 
Robijnstraat 5 Alkmaar. Aan-
vang 16.00 uur. Reserveren: 
Tel: 072-5414400. E-mail: re-
servering@ypmapianos.nl

Boekenmarkt op het Nie-
lenplein in Heemskerk. Ook 
ansichtkaarten, lp’s, cd’s, 
dvd’s, singeltjes en verzamel-
spullen.

Lezing Kerk in Beweging in 
de rk kerk aan de Langebuurt 
in Uitgeest met gastspreker 
Cees Luuk Lindeboom, voor-
malig dakloze, 19.00-20.15 
uur.

.

Concert. Trio C tot de Der-
de speelt joodse feestmuziek. 
Om 15.30 uur in Theater Ko-
ningsduyn Castricum.

The Doors Alive in Victorie 
in Alkmaar vanaf 20.00 uur.

Familievoorstelling De 
Prinses op de Erwt (6+) in 
Kennemertheater Beverwijk 
vanaf 14.00 uur.

De film Brimstone draait 
in Filmhuis De Zwaan in Uit-
geest, 20.15 uur. Info: www.
dezwaancultureel.nl.

Theaterconcert Slagerij van 
Kampen in De Vest Alkmaar. 
20.15 uur.

Bluesweekend in Alkmaar 
gaat 21.30 uur van start. In-
fo optredens: www.alkmaar-
bluesexpres.nl. 

24 SEPTEMBER

Rommelmarkt in De Zien 
Uitgeest van 11.00 tot 15.00 
uur.

Voorstelling De Geheimzin-
nige Grotten van Grok M’Gar 

van Hilbert Geerling. Aan-
vang 14.00 uur in De Cirkel 
Heemskerk.

Jazz in Bakkum in Fase Fier 
vanaf 16.00 uur. Trio Jos van 
Beest en de virtuoze vibrafo-
nist Frits Landesbergen.
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De huilende spiegel
Vervolg op Sneeuwwitje

Castricum - Iedereen kent 
het sprookje van Sneeuwwit-
je. Maar wat gebeurde er na-
dat het mooiste meisje van 

Castricum - Ieder apparaat 
heeft z’n eigen gebruiksaan-
wijzing. Veel mensen, en zeker 
zij die niet zijn opgegroeid met 
de moderne elektronische ap-
paratuur, hebben hier  moeite 
mee. Dan kunnen vrijwilligers 
van het Knoppenproject  on-
dersteuning bieden. 
Vaak is even op weg hel-
pen voldoende. Ook biedt het 
Knoppenproject een over-
zicht waar computercursus-
sen, workshops en andere on-
dersteuning in Castricum wor-
den geboden. Meer informa-
tie bij Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562, info@welzijn-
castricum.nl, www.welzijncas-
tricum.nl.

Knoppenproject

het land trouwde met haar 
prins? De Castricumse to-
neelgroep Expressie speelt 
op 14 en 15 oktober ‘De hui-
lende spiegel’ voor jong en 
oud, maar vooral voor kin-
deren tussen de zes en tien 
jaar. Kinderen die hun ver-
jaardagsfeestje vieren krijgen 
een extra attentie.
Sneeuwwitje is een jaar ge-
leden getrouwd. En omdat ze 
nu een kindje verwacht, wil 
ze het graag weer goed ma-
ken met de boze koningin. 
Ze stuurt alvast de hofnar en 
twee schoonmaaksters voor-
uit om haar paleis eens fl ink 
te laten poetsen. De hofnar 
vindt de scherven van de pra-
tende spiegel en besluit deze 
weer aan elkaar te lijmen. Of 
had ‘ie dat beter niet kunnen 
doen? De voorstelling begint 
om 14.00 uur en duurt on-
geveer een uur. In De Klim-
op, Rooseveltlaan 1, Castri-
cum. Kaarten reserveren via 
www.toneelgroepexpressie.
nl of bel 0251-252751.

Castricum - Dankzij de gro-
te inzet van de ruim 240 col-
lectanten werd vorige week 
tijdens de huis-aan-huis col-
lecte voor KWF Kankerbe-
strijding, werd het mooie  be-
drag van 19.965 euro bijeen-
gebracht. In Castricum/Bak-
kum werd 13.268 euro opge-
haald, in Limmen 3.803 euro 
en in Akersloot 2.894 euro.

Opbrengst
KWF-collecte

Ethiek rond tentoon-
stellen menselijke resten
Castricum - Op 5 oktober 
geeft Liselotte Gertenbach 
in Huis van Hilde een lezing 
over de ethiek van het ten-
toonstellen van menselij-
ke resten. Menselijke resten 
zijn in veel musea te vinden. 
Kan dat eigenlijk wel? Is het 
denken over het tentoonstel-
len van menselijke resten de 
afgelopen jaren veranderd? 
Deze lezing is de eerste in de 
serie ‘Hilde kan me nog meer 
vertellen…’ van Stichting Oer 
IJ en Huis van Hilde, die ver-
dieping biedt op verschillen-
de thema’s uit de geschiede-
nis en archeologie van de re-
gio.
Liselotte Gertenbach heeft 
zich als geen ander in dit on-
derwerp verdiept. In de lezing 
vertelt ze hoe de opvattingen 
over het tentoonstellen van 
menselijke resten de afge-
lopen jaren is veranderd en 
hoe de regelgeving daarop is 
aangepast. Liselotte licht de 
huidige manier van tentoon-
stellen toe en kijkt ook naar 
de toekomst. Hoe zal men 
over tien jaar over dit onder-
werp denken en hoe kunnen 
musea hier op inspelen? De 

lezing biedt antwoord op veel 
interessante vragen over dit 
onderwerp.   
 Liselotte Gertenbach is af-
gestudeerd aan de Reinward 
Academie (BA) met een ma-
jor in Cultureel Erfgoed en 
een minor in Geschiedenis 
en schreef haar scriptie over 
dit onderwerp. Op dit mo-
ment organiseert ze de Ar-
cheoHotspot en is ze betrok-
ken bij de organisatie van 
tentoonstellingen in Huis van 
Hilde. Aanvang 20.00 uur. In-
schrijving: www.oerij.eu.

www. .nl

www. .nl

Castricum – Op 25 juli heeft 
de FIOD in samenwerking 
met de Belastingdienst en 
de Kansspelautoriteit door-
zoekingen gedaan in twee 
speelhallen, waarvan een in 
Castricum, en in twee won-
ingen in Heeze en Rijen. De 
eigenaar en zijn dochter 
werden verdacht van on-
juiste aangiften kansspelb-
elasting en manipuleren van 
de omzetcijfers, waardoor 
de Belastingdienst mogelijk 
ruim 650.000 euro mis zou 
zijn gelopen. In een persb-
ericht meldde de FIOD dat 
de twee ondernemers mo-
gelijk hun klanten bena-
deelden door de gokkasten 
zo in te stellen dat spelers 
te weinig kregen uitbetaald 
wanneer ze wonnen. Maar 
de speelautomaten bevat-
ten helemaal geen sjoemel-
software, blijkt nu uit onder-
zoek van de FIOD.

,,Het is grote onzin”, vertelt 
de eigenaar, een man van 
53 jaar die oorspronkelijk 

uit Turkije komt, over de sjo-
emelsoftware. ,,De meeste 
klanten wisten dat ook 
wel, maar er volgden toch 
dreigementen. Een is terug 
te luisteren op de telefoon: 
‘Ik vind het niet normaal. 
Heb de laatste tijd zoveel 
verloren. Anders ga ik het 
echt anders oplossen. Dan 
gaan jullie ruiten naar bin-
nen’ is te horen.”

De FIOD was het strafrech-
telijk onderzoek gestart na-
dat de Belastingdienst con-
stateerde dat bij de twee 
speelhallen sprake was 
van een ‘tax gap’ voor de 
verschuldigde kansspelb-
elasting. Dit is gebaseerd 
op landelijk gemiddelde 
dagopbrengsten per spee-
lautomaat. Het vermoeden 
was dat gebruik was ge-
maakt van manipulatiesoft-
ware in de speelautomaten 
en verdachten daardoor de 
kansspelbelasting te laag 
hebben aangegeven. De 
speelautomaten kunnen op 

listige wijze worden gepre-
pareerd dat deze prijzengeld 
niet aan de spelers uitkeren. 
Tijdens onderzoeken in 
Duitsland en Oostenrijk 
vorig jaar is manipulaties-
oftware in speelautomaten 
aangetroffen.

Maar er zijn nog meer prob-
lemen voor de familie, die 
nog niet zijn opgelost. Het 
bedrijf onderging eerder al 
eerder controles en moest 
een regeling met de Belas-
tingdienst treffen vanwege 
een opgebouwde schuld 
van 160.000 euro. Maar het 
laatste deel ervan wordt vol-
gens de familie eind dit jaar 
afbetaald. De FIOD verden-
kt de ondernemers nog wel 
van belastingontduiking. 
De familie zou van 2012 tot 
2016 naar schatting zo’n 
twee miljoen euro te weinig 
hebben opgegeven aan de 
Belastingdienst: goed voor 
650.000 euro belastinggeld. 
Maar ook dit wordt door 
de eigenaar weersproken. 

,,Het aantal bezoeker aan 
onze casino’s liep terug en 
de omzetcijfers laten zien 
dat we de  laatste jaren een 
paar ton in het rood staan, 
ook als gevolg van ziekte. 
De FIOD vindt het verdacht 
dat het casino per speelau-
tomaat minder verdiende 
dan het landelijke gemid-
delde. Maar Castricum is 
maar een klein dorp en in 
de regio is de concurrentie 

stevig. Er is concurrentie, 
onder andere van casino’s 
in Alkmaar en Beverwijk. 
De jaren dat de zaak al-
leen maar verlies leed zijn 
doorgekomen door geld van 
de familie te lenen. Inmid-
dels gaan de zaken beter. 
We investeren veel in de 
relatie met klanten. Ik wil 
mijn goede naam terug. An-
ders ga ik kapot.” De FIOD 
onderzoekt de zaak verder.

Sjoemelsoftware in gokkasten casino
ADVERTORIAL
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Wat betekent uitbreiding 
Schiphol voor Castricum?
Castricum - In overleg met 
inwoners, de luchtvaartsec-
tor en overheden is afgespro-
ken dat er maximaal 500.000 
vluchten per jaar van en naar 
Schiphol mogen vliegen. De-
ze afspraak geldt tot en met 
2020. Naar verwachting 
wordt dit aantal in 2017 al 
bereikt en daarom wil Schip-
hol groeien. De Groene Hart-
gemeenten maken zich gro-
te zorgen over de plannen 
voor verdere groei van Schip-
hol. Zij zijn een petitie gestart 
‘Geeft Stilte een stem’. Plat-
form Vlieghinder Regio Cas-
tricum (PVRC) sluit zich bij 
deze actie aan.
,,Als Schiphol uitbreidt zul-
len wij daar relatief weinig 
van merken verwacht ik”, ver-
telt een woordvoerder van 
PVRC. ,,Het is nu wel zo dat 
de Polderbaan in de eerste 
plaats een startbaan is en 
van starters hebben we hier 
weinig last. Helaas is de wind 
meestal zo dat we toch lan-
dende vliegtuigen over ons 
heen krijgen. Als vanwege 
de uitbreiding het landen op 
de Polderbaan de voorkeur 
wordt, en dat valt niet uit te 
sluiten, geeft dat meer over-
last.” Voor de toekomst wordt 
bovendien gedacht aan vas-
te landingsroutes, zoals nu in 
de nacht. ,,Je kunt raden hoe 
die route dan zou kunnen 
gaan lopen. Beter gaat het 
niet worden zolang Schiphol 
niet van koers verandert.”
In het Aldersakkoord staat 
dat vakantievluchten moeten 
doorstromen naar de vlieg-
velden Eindhoven en Lely-
stad, dat in het voorjaar 2018 
opengaat voor internationale 
vluchten. ,,Lelystad gaat hier 
enig hoog west-oost landend 
vliegverkeer opleveren, voor-
al over Heemskerk en Hei-

loo”, verwacht PVRC. ,,Star-
ters van Lelystad gaan via 
Enkhuizen over Obdam naar 
Bergen. Bij Enkhuizen zet-
ten ze op 1.800 meter hoogte 
pas de eindnadering in. Dat 
geeft daar kabaal.” Ondertus-
sen gaan er stemmen op om 
Schiphol te verplaatsen naar 
een locatie in zee, omdat Le-
lystad en Eindhoven niet vol-
doende capaciteit zouden 
hebben de vakantievluchten 
op te vangen. Daarmee zou 
de overlast worden gemini-
maliseerd.
Schiphol houdt in toekomst-
scenario’s voor de luchtha-
ven rekening met de komst 
van nog een extra terminal 
ten noorden van de luchtha-
ven en landingsbaan ten zui-
den van de Kaagbaan. Het 
Centraal Planbureau en het 
Planbureau voor de Leef-
omgeving voorzien 625.000 
vluchten in 2030 en 875.000 
in 2050, bij een gunstige eco-
nomie. Via www.bezoekbas.
nl kan iedereen een vraag of 
hindermelding indienen. Dat 
kan ook via tel.: 020-6015555. 
De petitie ‘Geeft stilte een 
stem’ ondertekenen? Dat kan 
op https://ikstemvoorstilte.nl.

De storm
Castricum - Tijdens de 
storm, die woensdag over 
ons land raasde moesten de 
brandweerlieden volop in ac-
tie komen. De eerste melding 
was om 7.50 uur om een paar 
omgewaaide bomen te ver-
wijderen die over het fi ets-
pad lagen op de Heereweg. 
Vervolgens zijn ze ingezet 
om te assisteren bij storm-
schade aan een strandpa-
viljoen. Toen werden ze naar 
de Wederik gestuurd waar 
een boom over het voetpad 
en de weg lag. Hierna kon-
den ze naar de Willem Lo-
dewijkstraat waar het zink 
van een dakkapel naar be-
neden was gewaaid. Vervol-
gens hebben ze een grote 
tak weggezaagd aan de C.F. 
Smeetslaan en aan de Hee-
reweg. Daarna is de uitgang 
van het gebouw van de Red-
dingbrigade opgeruimd die 
geblokkeerd was door grote 
takken. 
Daarna een melding van di-
verse grote takken die op het 
onderkomen van de scouting 
dreigden te vallen. Het ge-
bouw was verhuurd en er zou 
overnacht worden. In samen-
werking met de gemeente is 
besloten om een groot deel 
van de boom te verwijderen. 
Toen de brandweer daarmee 
bezig was, meldde een voor-
bijganger dat er een grote 
tak gevaarlijk hing boven het 
duinpad. Deze is verwijderd. 

De medewerkers van de ge-
meente hebben alle andere 
meldingen die binnen kwa-
men verwerkt, waaronder 
een hoge boom, aan de Beet-
hovensingel. In Limmen (fo-
to) is met de hoogwerker van 
Heerhugowaard een boom 
verwijderd langs de Rijks-
weg. Deze boom dreigde om 
te waaien en tegen een wo-
ning aan te komen. Uit voor-
zorg is de boom gekapt. 

Applaus voor 
plantsoendienst
Castricum - ,,Met deze 
storm hebben de mannen 
van de plantsoenendienst het 
extra druk”, schrijft Janny van 
Hoven uit Castricum. 
,,Wat te doen met een half 
afgebroken tak, hoog in de 
boom en een te korte tak-
kenzaag.  Aan vindingrijk-
heid geen gebrek; het is ge-
lukt. Applaus!”

Jazz In Bakkum met vibrafonist

Bakkum - De sfeervolle leu-
ke en kleinschalige concer-
ten van Jazz in Bakkum in 
Grandcafe  Fase Fier beleeft 

haar 29e jaargang en gaat 
het nieuwe seizoen van start 
op 24 september  vanaf 16.00 
uur. Trio Jos van Beest ont-
vangt steeds andere muzi-
kanten op elke laatste zon-
dag van de maand. ,,Mariëlle 
en ik  proberen altijd zo breed 
mogelijk te programmeren 
en selecteren muzikanten 
waarbij de passie ervan af-
spat”, vertelt Jos van Beest 
die Jazz in Bakkum met zijn 
vrouw organiseert. ,,Ook ver-
liezen wij het muzikale aspect  
niet uit het oog, want we wil-
len ons blijven onderschei-
den met het muzikale niveau 

dat wij nu al 29 jaar bieden. 
Wij zetten gerenommeerde 
musici op het podium en be-
steden aandacht aan nieuw 
jong aanstormend talent. De 
virtuoze vibrafonist Frits Lan-
desbergen is mijn eerstvol-
gende gastsolist en mijn trio 
wordt gecompleteerd door 
NPS presentator/musico-
loog en docent bassist Hans 
Mantel en Niek van Wiggen 
is mijn drummer. Ik verheug 
mij er nu al op om plaats te 
nemen achter de piano. Op 
29 oktober is mijn gastsolist 
Hans Dulfer bij Jazz in Bak-
kum.”

Maak torso 
van grove klei

Castricum - Bij Perspectief 
kan men op zaterdag 7 okto-
ber van 9.30 tot 16.30 uur tij-
dens een workshop leren hoe 
je een torso boetseert vol-
gens de methode van Peter 
Rubino. Dat betekent dat er 
gestart wordt met een aantal 
cilindrische of rechthoekige 
vormen. Daarna wordt door 
het aanbrengen van details 
naar het eindresultaat toege-
werkt. Docent is Ingerid Op-
stelten. Lunchpakket meene-
men. Aanmelden: www.per-
spectiefcastricum.nl of tel.: 
0251-653894.

Clusius College op kamp
Castricum - De klassen 4 
van het Clusius College zijn 
vorige week alle kanten uit-
gezworen; van Limburg tot 
Friesland. De leerlingen wa-

ren op kamp, een mooie start 
van hun examenjaar. Het 
kamp Heeg zeilde in weer en 
wind, maar hadden veel ple-
zier. Foto: Evelyn van Tilborg.
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BGA Open 2017 voor 
Rentenaar en Bakker
Uitgeest - Zaterdag vond de 
jaarlijkse golfeditie van het 
BGA (Bonte Golf Associati-
on) Open plaats op GC Kavel 
II te Middenbeemster. 
De golfgoden houden on-
omstotelijk van de BGA. On-
danks 90 procent neerslag-
kans was Middenbeem-
ster vrij gebleven van aller-
lei hoosbuien waardoor het 
BGA Open 2017 een super-
succes werd. 22 golfers ge-
loot tot 11 koppels, streden 
dit jaar om de begeerde bo-
kaal en het BGA colbertjas-
je. De baan was drassig en 
de greens prachtig egaal en 
snel. Het werd de golfers niet 
makkelijk gemaakt om echt 
laag te gaan. Naast deze om-
standigheden is de course 
van GC Kavel II lastig te noe-
men door veel waterpartijen 
en smalle fairways.
In het clubhuis van de BGA, 
café de Bonte Vivant, wer-
den de scores berekend en 
bleken er twee teams te zijn 
met beste score van 48 Sta-
bleford punten. Hetgeen be-
tekende een putt-out play off 
tussen de finalisten.
De finalisten waren Gerard 
Blok en rookie Marco de Wit-

te versus Erik Rentenaar en 
Nico Bakker. Laatstgenoem-
de was speciaal voor dit toer-
nooi overgevlogen uit Bali.
Het werd een bloedstollende 
putt-out. Na 10 putts was de 
stand gelijk en volgde de sud-
den putt-death. Zowel Ge-
rard Blok als Marco de Wit-
te maar ook Erik Rentenaar 
misten, waardoor een enor-
me druk lag op de schouders 
van Nico Bakker. Iedereen 
was muisstil en Bakker ho-
lede de putt. Een enorm ge-
juich weerklonk. Zijn team-
speler Rentenaar vloog Bak-
ker met tranen in zijn ogen in 
zijn armen.

Geheel volgens traditie volg-
de de winnaarsceremonie. 
De winnaars van 2016 Do-
nald Satoer en Jur Zweeris 
droegen de BGA colbertjas-
jes over aan de winnaars van 
2017.
Verdere prijzen: Longest 
Drive (230 meter): Nico Bak-
ker; Shortest Drive (10 me-
ter): Stefan de Beer; The Ne-
ary: Ad Avezaat (op 40 cm); 
De Schwalbe: Stojan Kre-
ca Modric; De sociale golfer: 
Wim van Etten.

Jur Zweeris, Erik Rentenaar, Nico Bakker en Donald Satoer

Uitgeest - Stormvogels reis-
de zaterdag af naar Enk-
huizen om daar tegen DTS 
aan te treden. Trainer/coach 
Ton van Duijn keek vol ver-
trouwen uit  naar deze par-
tij met de verwachting om te 
winnen, maar zo eenvoudig 
bleek het achteraf niet te zijn.
De Uitgeester formatie start-
te onrustig, ondanks de in-
structie om vanaf de eerste 
minuut scherp te zijn. Het 
gevolg was dat er al snel te-
gen een 0-3 achterstand aan 
werd gekeken, waarna Eveli-
ne Nootebos voor het eerste 
Stormvogels doelpunt zorg-
de.  Er werd te statisch ge-
speeld en onzorgvuldig met 
kansen omgesprongen. DTS 
daarentegen wist de kan-
sen die ze kregen wel te be-
nutten, met als gevolg dat de 
thuisspelende ploeg steeds 
een voorsprong vasthield. Te-
gen het einde van de eerste 
helft wisten de Uitgeesters 
pas op gelijke hoogte te ko-
men (7-7) maar op slag van 
rust wist DTS nog te scoren 
en deelde daardoor nog een 
morele tik uit. Teleurstellend, 
maar nog niets aan de hand. 

Met nog 35 minuten te spe-
len kon er nog van alles ge-
beuren.
Gerard Valkering zette zijn 
ploeg bij aanvang van de 
tweede helft direct weer op 
gelijke hoogte, maar lang 
konden “de Vogels” hier niet 
van genieten. De tegenstan-
der scoorde twee keer op rij 
en weer moest de ploeg van 
Van Duijn zich terugknok-
ken vanuit een achterstand.   
Op basis van vechtlust luk-
te dit, maar gemakkelijk ging 
het niet. Pas halverwege de 
tweede helft gooide zijn team 
het schroom van zich af en 
spurtten onze dorspgeno-
ten naar een voorsprong van 
11-13.  In het laatste kwartier 
wisten beide ploegen nog 
met enige regelmaat tot sco-
ren te komen, maar Stormvo-
gels gaf de voorsprong niet 
meer uit handen. De wed-
strijd eindigde tenslotte in 
een 15-18 overwinning. Een 
opgeluchte Van Duijn was blij 
met de punten en was zicht-
baar tevreden met het feit dat 
zijn team ook slechte wed-
strijden in winst kan omzet-
ten.

Start actie ‘Sportief 
Presteren’ bij FC Uitgeest

Uitgeest - FC Uitgeest deelt 
zaterdag 23 september op 
de eerste competitiedag ap-
pels uit aan de ouders. Onder 
het motto “Ouders appel in 
de mond: beter voor het spel 
én gezond”, willen ze het spel 
teruggeven aan de kinderen. 
Al enige tijd is FC Uitgeest 
aan het bekijken hoe ze de 
sfeer op en langs het veld 
kunnen optimaliseren. Peda-
goog Marcel van Herpen – 
auteur van het boek “Ik, de 
coach” begeleidt hen hierbij. 
Hij vroeg aan voorzitter Frans 
van Zijl om een maand lang 
naar de wedstrijden te kijken 
zonder iets te zeggen. Frans: 
“Ik schrok toch wel van alle 
aanwijzingen waar kinderen 
niets mee konden. Misschien 
is het allemaal goed bedoeld, 
maar veel van wat geroepen 
wordt, heeft een negatief ef-
fect op de kinderen. Ik heb 
zelf ook vaak wat geroepen. 
Maar ik merk als ik het niet 
doe, dat ze daar niet slechter 
van gaan spelen.”
Op de eerste competitiedag 
worden alle ouders – ook 
van de tegenpartijen – uitge-
daagd om niets te zeggen en 
goed te kijken wat er gebeurt. 

Waarom? De bal is rond. Het 
spel is veel complexer dan je 
kunt zien. Kinderen kunnen 
last hebben van een opmer-
king van de trainer, ze kun-
nen bang zijn van de tegen-
stander, ze kunnen een beet-
je griep hebben, last van een 
blessure, etc. Natuurlijk moe-
ten kinderen uitgedaagd 
worden en aangemoedigd. 
Maar tijdens het spel, moet 
het spel van de kinderen zijn. 
Een coach mag coachen, 
maar ouders moeten zich re-
aliseren dat hun invloed vaak 
beperkt is en – als ze niet op-
letten op wat ze zeggen – ook 
nog negatief kan zijn.
Het jaarthema van FC Uit-
geest is ‘Sportief Presteren’. 
Dat betekent dat er steeds 
wordt gekeken of kinderen 
het naar hun zin hebben en 
lekker in hun vel zitten bij de 
club.  Maar ook dat kinderen 
kunnen presteren op hun ei-
gen niveau.  Plezier bevordert 
de prestaties en prestaties 
bevorderen het plezier. De 
KNVB is enthousiast over het 
initiatief. Het sluit naadloos 
aan bij de aanpak die ze heb-
ben gekozen om meer plezier 
en minder gedoe te creëren.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Themamiddag over dementie
Regio - Op donderdag 28 
september, van 14.00 uur tot 
15.30 uur, vindt de thema-
middag ‘Vergeetachtig of de-
mentie’ plaats in Ontmoe-
tingscentrum De Stut aan 
Maasstraat 3 in Heemskerk. 
Vergeetachtigheid en de-
mentie zijn niet hetzelfde. 
Vergeetachtigheid is een on-
schuldig verschijnsel waarbij 
iemand zich tijdelijk iets niet 
kan herinneren. Bij demen-
tie is de informatie niet goed 
toegankelijk en lijkt het alsof 

deze voorgoed verdwenen is. 
Het kan meerdere oorzaken 
hebben en zich uiten in ver-
schillende vormen. Een case 
manager van Viva! Zorggroep 
geeft voorlichting over dit on-
derwerp en geeft aan wel-
ke mogelijkheden er zijn om 
hulp van buiten af te krijgen.
Deelname bedraagt € 3,-. Dit 
is inclusief koffie of thee. 
Vooraf aanmelden is noodza-
kelijk. Aan de balie, via web-
site: www.destut.nl of bel 
0251-248648. 

Uitgeest - De storm afge-
lopen donderdag is ook aan 
Uitgeest niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Op de A9 
kantelde een aanhangwa-
gen. Deze was geladen met 
licht isolatiemateriaal en zo-
doende een simpele prooi 
voor de wind. Isolatiemateri-
alen van het stationsgebouw 
raakten los en lagen ver-
spreid over de parkeerplaats 
en langs de afrit van de A9 
waaide een boom om en ver-
oorzaakte verkeershinder.

Stormperikelen

Uitgeest - De politie kreeg 
vrijdagavond om kwart over 
zes een melding, dat er 2 per-
sonen aan het inbreken wa-
ren in een bouwkeet aan de 
Kruiskamplaan. Bij de aan-
komst van de politie gingen 
beide personen er vandoor.
Na een korte achtervolging 
konden zij worden aange-
houden. Eén van beide was 
in het bezit van gereedschap.
Aan de bouwkeet werd 
braakschade aangetroffen. 
Een nader onderzoek wordt 
ingesteld.

Poging inbraak 
in bouwkeet

Uitgeest - Vorige week dins-
dagmoddag om kwart over 
een werd een persoon be-
trapt op de diefstal van pe-
pernoten bij een supermarkt 
aan de Kooglaan. Zij werd 
aangehouden en overgedra-
gen aan de politie.

Betrapt 
op diefstal 
pepernoten

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 20 september: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 22 september: 19.00 
uur Woord en Communievie-
ring.  
Zaterdag 23 september: 
19.00 uur Kerk in Beweging 
m.m.v. Sound of Life.
Zondag 24 september: 09.00 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. Lau’s Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte



Bijzondere Parochiezondag R.K. 
Parochie O.L. Vrouwe Geboorte 

Uitgeest - Zondag 10 sep-
tember is het nieuwe seizoen 
van de R.K. Parochie O.L. 
Vrouwe Geboorte van start 
gegaan. Zoals ook in voor-
gaande jaren het geval was, 
lieten alle koren uit de paro-
chie van zich horen tijdens 
de H. Euecharistieviering, die 
voor deze gelegenheid om 
10.00 uur begon, in plaats 
van het gebruikelijke tijd-
stip van 09.00 uur op zondag.  
De koren Laus Deo, Canto-
rij en Sound of Life verzorg-
den bij toerbeurt de muzika-
le ondersteuning van de vie-
ring, waarbij zowel het gro-
te Adema orgel op de koor-
zolder (Laus Deo) als ook het 
Adema koororgel vóór in de 
kerk (Cantorij) en de piano 
(Sound of Life) in deze vie-
ring te horen waren. Voor-
ganger was pastoor Kale-
ab Shiferaw, die werd geas-
sisteerd door diaken Marcel 
de Haas alsook door enkele 
acolyten en misdienaars.
Aan het einde van de viering 
werden de aanwezigen uit-
genodigd in de tenten naast 
het parochiehuis De Klop een 
kopje koffie met een gebak-
je te komen nuttigen, omdat 
daar ook voor het eerst dit 

jaar enkele vrijwilligers zou-
den worden gehuldigd. Na-
dat iedereen in de tent van 
koffie en gebak was voor-
zien werd er een woordje ge-
sproken door de vice-voorzit-
ter van het Locatieteam, dhr. 
Teun Jonker,  die nog eens 
de verdiensten van alle vrij-
willigers benadrukte. Tevens 
maakte hij melding van het 
initiatief van pastoor Kaleab 
om vanaf 2017 ieder jaar een 
paar vrijwilligers extra in het 
zonnetje te zetten, zonder af-
breuk te willen doen aan de 
verdiensten van de overige 
vrijwilligers.  Dit initiatief is 
door het locatieteam van de 
parochie omarmd, en met 
enkele steekwoorden per 
persoon werd de spanning 
hoog opgevoerd wie de vrij-
willigers zouden zijn die een 
parochie penning met bijbe-
horend speldje en oorkon-
de als eersten dit jaar zouden 
ontvangen.
Dat waren de heer A. (Arie) 
Berkhout, ruim 40 jaar vrijwil-
liger in bestuursfuncties als-
ook al ruim 25 jaar als geld-
teller van collecteopbrengs-
ten, mevrouw B.J.M. (Git-
ta) Heijnen-Heine, al vele ja-
ren  actief als PUC bezorgster 

en daarnaast ook nog enke-
le dagen per week aanwezig 
op de pastorie als gastvrouw. 
Ook is ze al jaren lid van de 
Cantorij, maar ook actief in 
het parochiehuis De Klop 
wanneer daar na een vie-
ring koffie wordt gedronken. 
De heer P.J. (Piet) Zonneveld, 
die ruim 17 jaar als “tuinka-
bouter” actief is geweest om 
rondom de kerk en de pas-
torie het groen te onderhou-
den, maar die om gezond-
heidsredenen zijn vrijwilli-
gerswerk recent heeft moe-
ten beëindigen, en last but 
not least mevrouw M.A. (Ma-
rianne) van Zutphen-Zonne-
veld, die als stille kracht al-
tijd aanwezig is in en rond de 
kerk, maar ook altijd present 
is bij het koffiedrinken in De 
Klop.

Na de bekendmaking van de 
4 namen en de bijbehoren-
de verdiensten werden de 
betreffende vrijwilligers naar 
voren geroepen, waar zij de 
parochie penning en de oor-
konde kregen uitgereikt, als-
ook het speldje kregen opge-
speld.  Voor de levenspart-
ners van de gehuldigden was 
er ook een attentie, hetgeen 
zeer op prijs werd gesteld. 
Daarnaast kregen de gehul-
digde vrijwilligers namens 
een gulle parochiaan ook 
nog een diner bon, om sa-
men nog eens te kunnen na-
genieten op een zelf te kie-
zen tijdstip.

Na dit officiële gedeelte werd 
de bar voor “geopend” ver-
klaard, en kon een ieder gaan 
genieten van een drankje en 
een heerlijk hapje in de vorm 
van saté met stokbrood en 
salade. Voor de kinderen wa-
ren er frisdranken en een 
heus groot springkussen, zo-
dat ook de jeugd zich opper-
best heeft kunnen vermaken. 

Kroegenbridge 2017 niet 
bepaald in nazomer-sfeer
Uitgeest - Lang geleden heb 
ik de film ‘Bladerunner’ ge-
zien, u weet wel, die film met 
Harrison Ford en Rutger Hau-
er, en met héél véél regen. 
Prachtige film en vooral door 
die overvloedige regen heel 
beklemmend. Zo’n beklem-
mend gevoel bekroop mij za-
terdagochtend ook, toen ik 
naar buiten keek en consta-
teerde dat het pijpen met ste-
len regende. Het vooruitzicht 
om de hele dag als een soort 
bladerunner door het zompi-
ge dorp te lopen om in kroe-
gen bridge-aliens uit omlig-
gende dorpen te bestrijden, 
lonkte niet erg. En terzijde, er 
was die ochtend in een uur 
tijd 5 centimeter regen ge-
vallen, over heel Uitgeest is 
dat zo’n 50 miljoen liter. En 
dan moest de 24e Kroegen-
bridgedrive nog beginnen, 
een drive die erom bekend 
staat dat het altijd mooi na-
zomerweer is: vestje aan, of 
over de arm, door het dorp 
lopen, halverwege nog even 
een ijsje eten bij De Florijn 
en na afloop op het tot ter-
ras omgetoverde plein voor 
het gemeentehuis, in de la-
te middagzon nog een gro-
te pils naar binnen werkend, 
wachten op de uitslag. Maar 
niets van dat alles. Dat de or-
ganisatie met buitenaardse 
krachten (aliens in de com-
puter?) te maken kreeg bleek 
vlak voor het startsein toen 
van drie lijnen de loopbriefjes 
niet bleken te kloppen met 
de tafelbladen. Een duivels 
probleem. Deelnemers een 
tafeltje over laten slaan was 
geen optie, de tweede ronde 
zou dan de situatie kwadra-
tisch uit de hand zijn gelo-
pen. En op dat moment merk 
je dat de organisatie bepaald 

niet uit groentjes bestaat. 
Met veel heen en weer bel-
len, en het per fiets verplaat-
sen van tafelbladen werd de 
situatie hersteld, met mini-
male schade: enkele koppels 
hebben de eerste ronde niet 
kunnen spelen, en de uitslag 
was 10 minuten later dan ge-
pland, maar daar maalt nie-
mand om. Hulde! Afijn, na 
de valse start en nog eens 
50 miljoen liter water en na-
tuurlijk 28 spellen, met vol-
gens mij meer dan evenredig 
veel ‘freak hands’ die garant 
stonden voor veel bied-vuur-
werk, kon de balans worden 
opgemaakt. De eerste plaats 
was voor het koppel Elly en 
Ed Nijhuis met de monster-
score van ruim 72%. Twee-
de werden Peter en Mari-
an Adrichem en derde Pie-
ter Geerts en Melanie van 
der Honing. Mijn maat scoor-
de met zijn partner een fraaie 
vierde plaats, en werd daar-
mee het hoogst eindigende 
BCU-koppel. Kijk op Kroege
nbridgeuitgeest.123website.
nl voor alle statistieken. 

Al met al een mooie bridge-
dag, georganiseerd door on-
ze BCU-ers Pieter Andringa, 
Alyne Dumas, Han Dumas, 
Theo Huising, Wim Nugteren 
en Toos Schalk. Dank voor de 
organisatie, dank ook aan de 
deelnemende ‘kroegen’, dank 
aan de arbiters die belange-
loos een zaterdag niet kun-
nen bridgen maar moeten 
toekijken. Wij kijken uit naar 
de jubileum-drive van vol-
gend jaar, waarvoor onder-
hand al heel veel zonneschijn 
is opgespaard. Om met een 
variant uit die andere SF-film 
te eindigen: ‘We’ll be back!’. 
(Paul Wijte)

De eerste prijswinnaars Elly en Ed Nijhuis
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Uitgeest - Vrijdagavond 16 
september werden op de af-
sluitende inkorfavond bij 
postduivenvereniging De 
Vliegende Vleugels nog en-
kele Sponsorprijzen uitge-
reikt  van het afgelopen sei-
zoen, dit van de ‘Piet Mey-
er’ prijs  2017. De volgen-
de morgen en bijna de ge-
hele dag viel de regen met 
bakken naar beneden. Géén 
goed weer voor de duiven 
dus werd de vlucht al snel 
naar de zondag verplaatst. 
Op het programma stond de 
laatste en tevens afsluitende 
Natourvlucht van het vlieg-
seizoen 2017. Om 10.00 uur in 
de zondagmorgen werden de 
duiven gelost vanuit het Bel-
gische Quiévrain voor een af-
stand van 245 km. Het aantal 
deelnemers was nog slechts 
5 en het aantal ingekorf-
de duiven, dat waren er nog 
maar 47 die nog goed ge-
noeg in de veren zaten. De 
eerste drie duiven en tevens 
snelste duif meldde zich om 
12.37.52 uur bij Frank Roden-

burg in Uitgeest. De eerste 
duif kwam met een gemid-
delde snelheid van 1558,457 
mtr. p. min ( ruim 93 km p.uur) 
naar zijn hok, wat goed was 
voor de eerste plaats in de 
vereniging. De uitslag luidt 
als volgt: 1-2-3-6-7e Frank 
Rodenburg (Uitgeest), 3-4-
8-9-10e Hein Berkhout (Uit-
geest) en 13e Dirk de Bruin 
(Uitgeest)
Prijzen zijn op de laatste 
vlucht niet meer te winnen 
en wordt er enkel nog ge-
streden voor de eer en pun-
ten. De eerste duiven in de 
uitslag van Frank Rodenburg 
waren tevens goed voor een 
1-2-3e plaats in het CC 3/A 
tegen 20 deelnemers met 382 
duiven en ‘n 1-2-3e plaats in 
de gehele Kring 3, tegen 42 
deelnemers met 827 duiven. 
De postduivenvereniging kan 
terug kijken op een redelijk 
goed verlopen vliegseizoen 
dit jaar, met op regionaal en 
provinciaal gebied toch noch 
enkele mooie uitslagen. Al-
leen de weersomstandighe-

       Zo vlogen 
       de duiven 

den waren in de weekenden 
niet altijd even gunstig voor 
de duiven waardoor zo hier 
en daar wel eens ‘n vlucht-
je werd afgelast of uitgesteld. 
Eindstand Natour vereniging. 
“de Vliegende Vleugels “
Onaangewezen: 1. Frank Ro-
denburg, 2. Hein Berkhout en 
3. Wim Rodenburg.
Aangewezen: 1. Frank Ro-
denburg, 2. Dirk de Bruin en 
3. Wim Rodenburg. 
Duifkampioenschap Natour:  
de beste duif op de natoer de 
NL16-1432853 werd gewon-
nen door Frank Rodenburg 
(Uitgeest). (Hein Berkhout)

De column van Monique.....

Via een zeven minuten durende horrorweg met stenen als kometen, arriveerden we op de 
agriturismo in Toscane. Onze vrienden waren iets eerder en lieten ons even bijkomen alvo-
rens zij hun onderkomen lieten zien. Bij het inchecken stond een bordje dat deze vakantiebe-
stemming een 9,4 scoorde. De woonruimte was redelijk, het balkon te klein en het interieur 
oogde alsof Julius Caesar zojuist vertrokken was. Oneerlijk dit te vergelijken met de nieuw 
gebouwde Borgo waar wij een paar jaar geleden met elkaar zaten. Dat was modern met fris-
se kleuren en van alle gemakken voorzien. Hier zagen we weer de bekende Italiaanse oubol-
ligheid en dat had ook wel weer wat. Onze kinderen vlogen in via Pisa en na de eerste nacht 
bleek het stretchertje niet heel lekker te liggen voor een adolescent van 23 jaar en stroomde 
na het douchen de cabine over. Lachend riepen we dat dit nou eenmaal bij Italië hoorde. Het 
werd heet, blafheet en het zwembad lonkte. Bij de buitendouche huisde een wespennest wat 
twee hyperventilerende dochters opleverde. Gek genoeg bleef het daar bij, ze realiseerden 
zich dat de eigenaresse wespen als buurvolk zag en dat het nou eenmaal bij de zomer hoor-
de. Er volgde geen enkele actie om het nest te verwijderen. We observeerden het van veilige 
afstand en zeiden weer tegen elkaar: “Ach typisch Italië he?”
De kleine minpuntjes doorstonden we met gemak en door deze houding genoten we opti-
maal van de zon, de kookkunsten van de mannen maar ook zeker van de typisch Italiaanse 
restaurantjes waar zwaarlijvige moekes de pastapan bestuurden.
In ons agriturismo zaten Fransen en Duitsers maar onze directe buren waren Nederlan-
ders met twee zoons van veertien en zeventien die we met verwondering bekeken. De oud-
ste, even denken hoe ik hem nou ’t beste kan omschrijven, paste goed in het interieur van de 
appartementen. Zijn ouders hadden hem opgezadeld met de naam Leander, waar hij uiter-
aard niks aan kon doen maar wat wel inzicht verschafte in de invloed die de ouwelui op het 
joch hadden. Hij knoopte gesprekjes met ons aan op een toon die een bejaarde niet zou mis-
staan. “Verblijft u nog enige tijd hier? Oh nou zeg dat is bijzonder prettig dat u hierna nog 
verder reist. U kent het gebied dus? Tja Toscane is alleraardigst nietwaar?” Onze kinderen re-
gistreerden dit zonder luidruchtig oordeel wat weer prettig is aan twintigers. Toch kwam er 
een moment dat zij hun ontsteltenis niet konden onderdrukken toen de forse, bleek uitzien-
de moeder zich richting zwembad begaf en riep dat Leander uit het water diende te komen 
omdat het eten klaar stond. “Hoe laat is het dan?” vroeg de baantjestrekkende knaap. “Het is 
al 17.15 uur” riep moe bestraffend. “Hemel, zo laat alweer? En wat eten we dan?” Terwijl ze 
haastig wegbeende, antwoordde mams: “Andijvie stamppot.”
Wij hadden tot dan toe alle ongemakjes een plaats kunnen geven maar dit was beslist teveel 
van het goede.

Monique Teeling

Vakantieprak

Eerste koffieconcert bij 
De Zwaan Cultureel 
Uitgeest - Zondag 1 oktober 
is het eerste koffieconcert 
van het seizoen bij De Zwaan 
Cultureel. En onze medewer-
ker klassiek, Tiny Vergonet, 
is er in geslaagd om voor dit 
concert een grootheid op de 
contrabas op ons podium te 
krijgen.
Contrabassist James Oesi 
richt zich als één van de wei-
nigen op de bas als solo in-
strument, waar hij grenze-
loos mee omgaat. Hij wordt 
veel gevraagd, was op televi-
sie o.a. te zien in Podium Wit-
teman en bij De Nachtzoen. 
Vorige maand stond hij op de 
Uitmarkt in Amsterdam en nu 
in Uitgeest!
James Oesi is een bekend 
gezicht in de klassieke en 
moderne muziekwereld. Hij 
speelt zowel in ensembles als 

in solo programma’s. Samen 
met zijn vaste duo partner, 
pianiste Andrea Vasi, brengt 
hij een programma met wer-
ken van o.a. Bach en Ravel 
en wordt de sonate voor vi-
ool en piano (‘27) van César 
Franck uitgevoerd. Dit ge-
beurt op uiterst integere wij-
ze, met bravoure en meester-
lijke perfectie. 
Zij houden van de eerste tot 
de laatste noot een intieme, 
adembenemende dialoog 
waar u volop van zult genie-
ten.
James en Andrea treden zon-
dag 1 oktober op. Aanvang is 
11.30 uur en de toegang be-
draagt 10 euro. Kaartverkoop 
online via de website van De 
Zwaan Cultureel of bij Boek-
handel Schuyt, Middelweg 
139 te Uitgeest. 

Uitgeest - Zondag 24 sep-
tember is Fort aan Den Ham 
weer voor publiek geopend.
Deze zondag is een klein US-
Army bivak met voertuigen 
op het fortterrein. Het fort 
ligt net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest aan 

de provinciale weg N203.
Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse landschap 
maar in de mobilisatietijden 
1914-1918 en 1940 vol met 
soldaten en zware kanonnen.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent 
u welkom. (foto: F. Braaksma)
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Lezing over familiebedrijf Dilvis
Akersloot - Hein Dil van fa-
miliebedrijf Dilvis verzorgt op 
28 september in de biblio-
theek in Akersloot een lezing 
over zijn bedrijf. 
Na een economische cri-
sis in Alkmaar in 1854 wil-
de Alkmaar de ‘Heerlijkheid 
van Akersloot’ verkopen, of-
wel het zakelijke recht om 
met uitsluiting van anderen 
te vissen. De familie Dil deed 
een bod en verwierf hiermee 

het alleen-visrecht op het 
Alkmaardermeer, en de daar-
bij horende titel ‘Heer van 
Akersloot’. Het bedrijf startte 
in de Zaanstreek en vestig-
de zich uiteindelijk in 1884 in 
Akersloot. Het familiebedrijf 
is inmiddels in handen van 
de vijfde generatie en na ruim 
130 jaar wordt er nog altijd 
duurzaam op snoekbaars ge-
vist op het Alkmaardermeer. 
Deze avond komt Hein Dil 

vertellen over zijn familiebe-
drijf, er wordt onder andere 
gesproken over het verleden, 
het heden en de toekomst 
van het bedrijf. Deze lezing is 
georganiseerd in samenwer-
king met de Historische Ver-
eniging Oud Akersloot. Om 
20.00 uur, aanmelden voor 
deze lezing kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de klantenservice in de 
bibliotheek.

Herdenkingsteken WO 
II op strandplateau

Castricum - In de nacht 
van 16 op 17 mei 1943 
wordt door Duits afweer-
geschut in de buurt van 
Wijk aan Zee een bom-
menwerper geraakt, de 
Avro Lancaster van de En-
gelse RAF stort neer ten 
zuiden van Castricum aan 
Zee. 

In mei 2018 is deze gebeurte-
nis 75 jaar geleden. The 617 
Squadron Netherlands Air-
crew Memorial Foundation, 
die zich bezighoudt met het 
gedenken van bemannings-
leden van het 617 Squadron 
‘Dambusters’ die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen, wil voor een 
blijvend eerbetoon een pla-
quette plaatsen bij Castricum 
aan Zee.

Samen met de gemeente 
Castricum is de stichting be-
zig om dit monument te rea-
liseren. Momenteel wordt er 
druk gewerkt om inkomsten 
te werven zodat eind oktober 
de steenhouwer hiermee aan 
de slag kan. De planning is 
om de onthulling in mei 2018 
te laten plaatsvinden met on-
der andere de aanwezigheid 
van familieleden van de om-
gekomen bemanningsleden 
en de 617 Squadron Associ-

ation. Op 16 mei 1943 gaat 
Operatie Chastise van start, 
19 Lancaster bommenwer-
pers van het 617 Squadron, 
met in totaal 133 beman-
ningsleden, zijn onderweg 
naar het hart van de Duit-
se industrie, het Ruhrgebied 
in Duitsland, voor een aan-
val op de grote stuwdam-
men. Na een geslaagde  mis-
sie wordt Lancaster AJ-A van 
het 617 Squadron, gevlogen 
door Squadron Leader Mel-
vin ‘Dinghy’ Young , op de 
terugweg naar de thuisba-
sis RAF Scampton in Lincoln-
shire, Engeland, geraakt door 
Duits afweergeschut bij Wijk 
aan Zee waarna de Lancaster 
neerstort ten zuiden van Cas-
tricum aan Zee. 

Alle zeven bemanningsleden 
komen hierbij om het leven, 
en worden begraven op de 
algemene begraafplaats in 
Bergen. Tot aan de Februari-
storm in 1953 liggen er nog 
restanten van het wrak van 
deze Lancaster bommen-
werper op het strand, na de 
storm is het meeste van het 
vliegtuig verdwenen. 

Voor meer informatie over de 
stichting en het project en 
om een donatie te maken be-
zoek www.617sqn-namf.nl.

Oplichting via Marktplaats
Regio - Dinsdag besteed-
de het opsporingsprogram-
ma Opsporing Verzocht aan-
dacht aan oplichtingen via 
Marktplaats. Beelden van 
verdachten, die ook actief 
waren in Castricum, werden 
getoond. 

Via valse advertenties op 
Marktplaats hengelden op-
lichters dit voorjaar een fl in-
ke hoeveelheid geld binnen. 
Oplichters bieden producten 
te koop aan. Geïnteresseer-
den reageerden op de Markt-
plaatsadvertenties en koch-
ten een product, betaalden 
deze, maar kregen het echter 
niet opgestuurd.
Er is gekeken van wie de re-
kening was waar het geld op 
werd gestort maar in dit geval 
dat niet degene die de adver-
tenties heeft geplaatst en ook 
niet het geld heeft gepind. . 
Er zijn nog twee rekeningen 
die onderzocht worden. Die 
worden gebruikt door ver-
moedelijk dezelfde verdach-
ten. Volgens de 48-jarige re-
keninghouder is zijn bankpas 
gestolen en heeft iemand zijn 

rekening gekaapt. Het ver-
moeden is echter dat hij zich 
laat gebruiken als zogenaam-
de ‘money mule’ (geldezel) of 
katvanger. Dat houdt in dat 
hij zijn bankpas en pincode 
in ruil voor een geldbedrag 
heeft verkocht aan de oplich-
ters. 
Het geld dat door de bena-
deelden op de rekening is 
gestort is ook al weer van de 
rekening afgehaald. Er werd 
geld gepind op vier plekken 
in Noord-Holland, Castricum, 
Heiloo, Beverwijk en Alkmaar. 
Van die transacties staan fo-
to’s op de site van de poli-
tie. Het gaat vermoedelijk om 
twee mannen. Het is onbe-
kend of dit de oplichters zelf 
zijn of mensen die zijn inge-
huurd om te pinnen. Bij zes 
pintransacties gaat het ver-
moedelijk om dezelfde ver-
dachte. Bij een transactie bij 
een amusementscentrum in 
Beverwijk is een andere ver-
dachte te zien. Wie de man-
nen herkent neemt contact 
op met de Opsporingstiplijn 
via 0800-6070 of anoniem op 
0800-7000.

Wandelen op zondag
Castricum - Op zondag 1 
oktober wordt een wandel-
tocht georganiseerd voor ie-
der die graag in de natuur 
van Castricum wil bewegen 
en dit samen met anderen 
wil doen. 

De wandeltochten worden 
elke eerste zondag van de 
maand gehouden. Het ver-
trekpunt voor de wandel-
tochten is om 10.00 uur bij 

Bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Zeeweg. De tochten 
worden begeleid en hebben 
een lengte van circa 10 kilo-
meter. Onderweg wordt kof-
fi e gedronken. Er zijn geen 
kosten aan de activiteit ver-
bonden en zonder opgave 
kan worden deelgenomen. 
Een duinkaart is nodig voor 
de wandeling en consump-
ties onderweg zijn voor eigen 
rekening. 

Castricum - Op donderdag 
21 september van 10.30 tot 
12.00 uur is er in het Rode 
Kruisgebouw aan Kooiplein 
24 een ontmoetingsochtend 
voor doven en slechthoren-
den. 
Deze eerste ochtend van het 
nieuwe seizoen staat in het 
teken van ‘waar loop je tegen 
aan tijdens reizen en vakan-
tie als slechthorenden?’ en 
de week van de toegankelijk-
heid, die van 2 tot en met 7 
oktober gehouden wordt.  
Er is een schrijftolk aanwezig 
zodat iedereen de gesprek-
ken goed kan volgen.
De kosten voor de ochtend 
bedragen 2,50 euro inclusief 
koffi e/thee. De gespreks- en 
ontmoetingsochtenden wor-
den elke derde donderdag-
morgen van de maand geor-
ganiseerd. 
Voor aanmelding of meer in-
formatie kan contact opge-
nomen worden met Welzijn 
Castricum, tel.: 0251 65 65 
62. Het mailadres is info@
welzijncastricum.nl. 

Voor doven en 
slechthorenden



Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Akersloot - Op zoek naar een mooie keuken, een bijzondere kast 
of andere maatwerkmeubels? Meubels en Makers kan alles op 
maat maken; van keukens tot bedden, van tafels tot kasten. Meu-
bels en Makers gaat samen met de klant op zoek naar een per-
fecte oplossing. Voor elke uitdaging is een passende oplossing te 
vinden en dat alles dankzij vader en dochter Ranzijn van Meu-
bels en Makers.

Vader en dochter Ranzijn zijn offi cieel begonnen in 2004. Jan 
Ranzijn maakte altijd al graag meubels in zijn vrije tijd. Nadat 
Jantien haar middelbare school had afgerond, wist zij niet wel-
ke vervolgopleiding zij wilde volgen. Samen met haar vader liep 
zij tegen een cursus meubel maken aan. Dezelfde instantie bood 
ook een MBO opleiding meubel maken aan. Jantien besloot de 
open dag van deze opleiding te bezoeken. ,,Het was de leukste 
school die ik maar kon verzinnen”, vertelt Jantien. Vanuit haar op-
leiding liep Jantien stage bij een meubelmaker in Uitgeest. Rob 
van Diepen werkte hier destijds ook als freelancer. Toen de meu-
belmaker emigreerde naar Frankrijk, besloot Jan van zijn hobby 
zijn werk te maken. ,,Dit was mijn kans. Als ik de stap op dat mo-
ment niet zette, zou het nooit meer gebeuren,” aldus Jan. Samen 
met Rob nam Jan het machinepark van de geëmigreerde meu-
belmaker over en Jantien sloot zich later bij het gezelschap aan. 
Meubels en Makers was geboren. Jantien, Jan en Rob vullen el-
kaar op creatieve wijze aan, terwijl hun eigen identiteit behouden 
blijft. Meubels en Makers bestaat uit twee bedrijven: Van Diepen 
Maatwerk en Jantien Ranzijn en Vader. Benieuwd welke meu-
bels Meubels en Makers al heeft gemaakt? Neem dan een kijk-
je in hun portfolio op www.meubelsenmakers.nl. De meubelma-
kerij van Meubels en Makers is gevestigd op de Fielkerweg 2 in 
Akersloot, tel.: 0251-320071.

Meubels en Makers 
maakt alles op maat!

Lezing over 
Van Tienhovenhoeve

Castricum - Afgelopen zomer kon de 
tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Ver-
leden’ van de jubilerende Werkgroep 
Oud-Castricum bekeken worden. Daarin 
was te zien dat Castricum geleidelijk ver-
anderde van agrarisch dorp tot forensen-
plaats. Hoewel veel agrarische bedrijvig-
heid is verdwenen, speelt de agrarische 
sector nog steeds een belangrijke rol in 
het buitengebied.
Een van de bedrijven die nog steeds ac-
tief is, is de Van Tienhovenhoeve in Bak-
kum. De verhalengroep heeft op dinsdag 

26 september Michiel Mooij uitgenodigd 
om in De Kern over deze boerderij te ver-
tellen. Samen met zijn vrouw Jacqueli-
ne heeft hij een biologische melkvee-
houderij. Naast melkkoeien hebben zij 
ook pensionpaarden en schapen. Tevens 
doen zij aan natuurbegrazing met Schot-
se Hooglanders, Exmoor pony¹s en jong-
vee van de melkkoeien. Ook functioneert 
de boerderij twee dagen in de week als 
zorgboerderij. Aanvang: 10.00 uur.
Op de foto Michiel Mooij voor boerderij 
Van Tienhovehoeve.

Tijdig de overweg over
Castricum - Steeds vaker komen oude-
ren met een rollator of scootmobiel in de 
problemen bij een spoorwegovergang. 
Wieltjes die klem komen te zitten in het 
spoor en ouderen die vallen wanneer zij 
het spoor willen oversteken zorgen voor 
gevaarlijke situaties.
Maar soms komen mensen die jonger 
zijn ook niet op tijd de overweg over, zo-
als op de foto te zien is.
Om ouderen te helpen veilig over te ste-
ken maakt ProRail ook gebruik van een 
aantal technische hulpmiddelen. ProRail 
doet een proef  met een ‘oversteekhulp’ 
bij beveiligde overwegen. Dit is een soort 

stoplicht dat aangeeft of er nog voldoen-
de tijd is om veilig over te steken. Als de 
bellen gaan rinkelen is de trein al bijna bij 
de overweg. De oversteekhulp kijkt een 
stukje verder. Wanneer de voetganger 
groen licht krijgt, is er nog genoeg tijd om 
over te steken voordat er bellen beginnen 
te rinkelen. Daarnaast installeert ProRail 
overwegbellen, de AnnA-bel, die bij druk 
verkeer harder en in stille situaties zach-
ter kunnen rinkelen. Een geluidssignaal is 
dan niet te missen. Wanneer Castricum 
in aanmerking komt voor deze oversteek-
hulp is nog niet bekend. Foto: Kees Zon-
neveld.
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Plek vrij bij timmer- 
en knutselclub FABO
Uitgeest - De Fabo Hobby-
vereniging Uitgeest is voor 
de knutselclub op woens-
dagavond en voor de tim-
merclubs op donderdag-
avond op zoek naar nieuwe 
leden in de leeftijd van 7 tot 
16 jaar. De clubs worden ge-
houden op de bovenverdie-
ping van het Zienhouse. Wil 
je een keer komen kijken? 
Meld je dan aan via het for-
mulier op www.fabouitgeest.
nl of bel 06-51867712.
 
De Fabo Hobbyvereniging 
Uitgeest bestaat al meer dan 
60 jaar en verzorgt elke week 
10 verschillende hobbyclubs 
voor kinderen en volwasse-
nen. De leiders zijn allemaal 
vrijwilligers, die het leuk vin-
den om de leden nieuwe 
technieken te leren en han-
dige tips te geven. 

De knutselclub is op woens-
dagavond van 19:00 tot 20:30 
uur, voor leden van 7 tot en 
met 11 jaar. Tijdens deze 
avond knutselen de leden al-
lemaal aan eenzelfde project,  
de leiding verzint elke week 
weer wat nieuws en ze pro-
beren hierbij met zoveel mo-
gelijk verschillende materi-
alen, technieken en gereed-
schappen te werken. Af en 
toe mogen de leden zelf ook 
een les verzinnen en geven. 
De timmerclub is op donder-
dagavond van 18:45 tot 20:15 
uur voor leden tussen de 7 en 
12 jaar. Zij werken voorna-
melijk met hout en verzinnen 
hun eigen project, dit kan 
een auto, een skateboard of 

een tablethouder zijn, maar 
we hebben ook al knikker-
banen en vliegtuigen voorbij 
zien komen. Niets is te gek, 
de leiding helpt je als je even 
vastloopt en je leert onder-
tussen met welke machines 
en gereedschappen je tot het 
mooiste resultaat komt.
De timmerclub 12+ is op 
donderdagavond van 20:15 
tot 21:45 uur voor leden van 
12 jaar en ouder. Tijdens de-
ze clubavond werk je aan je 
eigen project, meestal van 
hout, maar het mag ook met 
ander materiaal worden ge-
maakt. Je leert hier hoe je 
vanaf een bouwtekening een 
mooi werkstuk kunt maken. 
Je kunt gebruik maken van 
alle gereedschappen en ma-
chines die men heeft staan.

Lijkt het je leuk om lid te wor-
den van een van deze clubs? 
Meld je dan aan via www.fa-
bouitgeest.nl of bel Mandy 
op 06-51867712.

Uitgeest - Team 1 van Ta-
feltennis Vereniging Uitgeest 
had een geweldige seizoens-
start. Voor het eerst speelde 
het team in de 2e klasse, te-
gen AMVJ 1 in Amstelveen. 
Henk Spoelstra mocht begin-
nen. Hij heeft de hele zomer 
getraind en dat kwam goed 
van pas. De hele avond ver-
loor hij maar twee games en 
wist dus drie sets te winnen. 
René Kloet is de nieuwe aan-
winst van de club en wist ook 
gelijk 2 sets te winnen in zijn 
nieuw tenue. Billy Fatels be-
gon zijn avond ook met een 
overwinning, hij moest hard 
voor vechten en in vijf games 
de partij naar zich toetrek-
ken, waarbij de laatste game 
met 14-16 afgehandeld werd. 
Uitgeest kwam 0-6 voor te 
staan en eindigde dankzij de 
gewonnen dubbel door Henk 
en René met een 2-8 over-
winning.
Team 2 moest het thuis op-
nemen tegen Amstelveen 5 
in de 4e klasse. Youri Rasch 
opende de avond. De zoon 
‘van’ startte met een overwin-
ning in 5 games, zijn twee-
de set won hij ook in vijfen 
waarin de laatste met een 
brute 11-0.
De derde tegenstander wist 
geen enkele game van You-
ri te winnen. Youri en Jel-
le van Werkhoven hebben 

de dubbel verloren. Jelle be-
gon de avond ook sensatio-
neel, maar had in de andere 
partijen net het nazien. Den-
nis Janssen viel in en schit-
terde in de games, maar ver-
loor toch de sets. Uitgeest 2 
verloor met 4-6.
Team 3 maakte een uitstap-
je naar Amsterdam om te-
gen JOVO 9 in de 5e klase 
te spelen. En wat kwamen de 
mannen uit Uitgeest met een 
glimlach weer thuis. Rob de 
Boer en Dennis Janssen ble-
ven deze avond ongeslagen. 
Roger Schuddeboom verloor 
helaas één partij en de dub-
bel ging ook verloren. Een 
geweldige 2-8 overwinning.
Team 4 nam het op tegen De 
Volewijckers 4 uit Amster-
dam in de 6e klasse. Eugenie 
Rasch, Huib van Leeuwen en 
Antoine van der Spek hebben 
allemaal van dezelfde tegen-
stander gewonnen. Antoi-
ne kwam nog het dichtst bij 
een tweede overwinning. De 
dubbel ging ook verloren. De 
eindstand 3-7 voor De Vole-
wijckers 4.

In de DUOcompetitie moest 
Team 1(Rob de Boer en Mar-
cel Couwenberg) tegen Team 
2 (Michel Switser en Peter 
Middel) van Uitgeest spelen. 
Team 2 won de avond met 
2-3. (Billy Fatels)

     Tafeltennisnieuws

Tientallen speurneuzen 
liepen zondag in Uitgeest
Uitgeest - Zondag liepen 
talloze speurneuzen door 
zonnig Uitgeest! Gastou-
deropvang Koekeloeren en 
Workshops by Mirjam had-
den twee leuke speurtochten 
georganiseerd. De grote kids 
konden de 4 kilometer-tocht 
lopen. “Toch best een pittig 
stukje speuren” vonden ze. 
Onderweg kwamen ze aller-
lei spelletjes tegen, begeleid 
door ‘een vos’. “De kinderen 

hebben enorm gelachen toen 
ze op pumps een parcours 
met een hockeystick moes-
ten afleggen! Ze waren erg 
competitief en gingen er vol 
voor.” aldus vos Mirek, ver-
kleed als malle militair. 

Halverwege de tocht kon-
den de kinderen even pauze-
ren bij Workshops by Mirjam. 
Even bijkomen en op krach-
ten komen voor o.a. het Spij-

kerpoepen en Waterballon 
overgooien.
Er was ook een 400 meter 
tocht voor de kleintjes. Zij 
speurden hun route door fo-
to’s die hen naar het volgen-
de spelletje leidden. Zo was 
er dino’s zoeken, ballen gooi-
en, een parcours fietsen en 
glijbaan glijden! Ook konden 

ze op zoek naar de eenhoorn, 
verstopt in een tuin. Ook bij 
deze tocht was de begelei-
ding gek verkleed. De klein-
tjes hebben er van genoten!
Beide tochten eindigden bij 
Gastouderopvang Koekeloe-
ren, waar de kinderen nog 
een klein cadeautje mochten 
uitkiezen. 

Uitgeest - 50-Plussers wor-
den uitgenodigd mee te 
doen  met Fifty Fit, wekelijks 
op donderdag van 13.30 tot 
15.00 uur in De Zwaan. Be-
gonnen wordt met de war-
ming-up, gevolgd door mat- 
en grondoefeningen op mu-
ziek. Diverse materialen wor-
den gebruikt, zoals tubes, dy-
na-bands, gewichtjes, bal-
len en stokken. Na de pauze 
is er afwisselend circuittrai-
ning, conditietraining, bad-
minton, volleybal of step-
pen. Er is aandacht voor zo-
wel het conditionele gedeel-
te als voor spierversterkende 
oefeningen.
Meedoen kost 95,20 eu-
ro voor 34 lessen. De eerste 
proefles is gratis. Informatie: 
0251-319020.

Fifty Fit 
in De Zwaan

Uitgeest - U kunt nog deel-
nemen aan de nieuwe cur-
sussen yoga die de Stich-
ting Uitgeester Senioren 
oganiseert in De Zwaan. Yo-
ga is niet alleen ontspan-
nend, maar ook goed voor 
uw geestelijk en lichamelijk 
welbevinden. 
Er wordt extra aandacht be-
steed aan ademhalingsoefe-
ningen.
Dinsdag van 9.15 – 10.15 
uur (op de stoel), vrijdag van 
09.15 – 10.15 uur en vrijdag 
van 10.30 – 11.30 uur. Kosten 
84,30 voor 30 lessen, eerste 
proefles gratis.
Informatie: 0251-319020.

Yoga bij S.U.S.

Uitgeest - Zondag werd 
vanaf het Stationsplein een 
fiets gestolen. Het betreft een 
herenfiets, merk Sparta, kleur 
zwart.

Fiets gestolen

Uitgeest - Op de Geester-
weg vonden vorige week 
twee snelheidscontro-
les plaats. Dinsdag werd de 
snelheid van 409 passanten 
gemeten, donderdag die van 
307 passanten. 
Respectievelijk 13 en 9 auto-
mobilisten reden harder dan 
de toegestane snelheid en 
kunnen dus een bekeuring 
tegemoetzien.

Snelheid 
gemeten op 
Geesterweg



FC Uitgeest, weer een mooi seizoen?
Uitgeest - Zondag 7 mei 
was een gedenkwaardige 
dag in de geschiedenis van 
FC Uitgeest. Daar in IJmui-
den werd tegen het vijandig 
gezinde Stormvogels met een 
klinkende 4-1 overwinning 
het kampioenschap van de 
tweede klasse A binnen ge-
haald. Voorwaar een prach-
tige prestatie, bereikt na een 
goed seizoen waarin welis-
waar wisselend gepresteerd 
werd maar waar vooral inzet, 
passie en onvoorwaardelijke 
loyaliteit aan elkaar bepalend 
waren voor het slagen in de 
missie om kampioen te wor-
den. De beloning was terug-
keer in de eerste klasse en 
dat is ook de plaats waar het 

vlaggenschip van een club 
als FC Uitgeest thuishoort. 
Nu, in zijn tweede seizoen 
bij FC Uitgeest, wacht trainer 
Florian Wolf (foto) de uitda-
gende taak om van het team 
een “duurzame” eersteklas-
ser te maken. 
Hij zal dat in ieder geval moe-
ten doen zonder zijn topsco-
rer van het vorige seizoen. 
Spits Lester Half besloot de 
overstap te maken naar een 
hoger niveau namelijk naar 
buurman en derde divisio-
nist Odin’59 in Heemskerk. 
Mogelijke vervanger is Mike 
Adrichem die van De Kenne-
mers is overgekomen. Leuk 
is ook de terugkeer van Jel-
le Hopman naar de club van 

zijn jeugd. Eveneens terug-
gekeerd naar het oude nest 
is de talentvolle keeper Mike 
Schröder. Hij is vast van plan 
de concurrentie aan te gaan 
met vaste doelman Sven Ko-
ning en nieuwkomer Paul 
Roos (Reiger Boys)
Een opvallende nieuwe speler 
is ook Margel Muzo (Almere 
City, FC Dordrecht, Odin ’59). 
Margel is een snelle buiten-
speler die in ieder geval tij-
dens het ICGT liet zien een 
aanwinst te kunnen zijn.
Al met al kijkt trainer Florian 
Wolf uit naar het nieuwe sei-
zoen en ziet het wederom als 
een uitdaging om het uiterste 
uit zijn selectie te halen.
“Natuurlijk ga ik in ieder ge-
val voor handhaving maar 
mogelijk ook meer. Ik bedoel 
je wilt toch altijd in het linker 
rijtje staan en als ik kijk naar 
de clubs in de eerste klasse 
zijn er genoeg ploegen tegen 
wie we een kans hebben. Ui-
teraard ook teams, ik heb er 
inmiddels een flink aantal 
gezien, waar het heel moei-
lijk tegen gaat worden, sim-
pelweg omdat die clubs ver-
der zijn in hun ontwikkeling 
en veel individuele kwalitei-
ten in huis hebben. De voor-
bereiding verliep niet he-
lemaal vlekkeloos vanwe-
ge blessures en afwezigheid 
van spelers. Vooral achterin. 
Maar ik zie de afgelopen we-
ken echt verbetering. Ik ver-
wacht ook dat er uiteinde-
lijk een groep spelers is die 
dicht tegen elkaar zit. Spelers 
die vorig seizoen al goed wa-
ren maar ook met nieuwelin-
gen en spelers die uit de ei-
gen jeugd zijn gekomen zo-
als bijvoorbeeld Rens Brou-
wer, Bram Dekker en Mike 
Beentjes. Ook in het tweede 
elftal zijn er jongens die kun-
nen doorgroeien. Duidelijk is 
wel dat we nog meer moeten 
brengen dan vorig seizoen. 

Zaterdag 23 september 
G-team
HOSV G1-FC Uitgeest G1 11:00
Jongens:
SVA JO17-1-FC Uitgeest JO17-1 14:30
FC Uitgeest JO17-2-ADO ‘20 JO17-2 11:30
Foresters de JO17-3-FC Uitgeest JO17-3 13:15
Jong Holland JO17-2-FC Uitgeest JO17-4 17:15
Sporting Krommenie JO17-3-FC Uitgeest JO17-5 14:00
FC Uitgeest JO15-1-Castricum JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15-2-SVW 27 JO15-3 14:30
Wijk aan Zee JO15-1-FC Uitgeest JO15-3 10:00
FC Uitgeest JO15-4-Zaandijk JO15-2 14:30
Adelbert St JO15-2-FC Uitgeest JO15-5 11:00
DEM JO15-5-FC Uitgeest JO15-6 12:00
SDZ JO13-1-FC Uitgeest JO13-1 12:15
Reiger Boys JO13-3-FC Uitgeest JO13-2 08:45
Limmen JO13-2-FC Uitgeest JO13-3 13:00
FC Uitgeest JO13-4-Limmen JO13-3 13:00
AFC 34 JO13-6G-FC Uitgeest JO13-5 14:30
Vrone JO12-1-FC Uitgeest JO12-1 10:15
FC Uitgeest JO12-2-Blauw Wit (W) JO12-1 09:00
FC Uitgeest JO11-1-Assendelft JO11-1 11:30
ODIN 59 JO11-2-FC Uitgeest JO11-2 10:45
DSS JO11-4-FC Uitgeest JO11-3 15:00
ODIN 59 JO11-3-FC Uitgeest JO11-4 08:45
FC Uitgeest JO11-5-Wijk aan Zee JO11-1 10:30
FC Uitgeest JO10-1-Blauw-
Wit Beursbengels JO10-1 10:15
Wherevogels De JO10-3-FC Uitgeest JO10-2 08:45
Haarlem-Kennemerland JO10-1-
FC Uitgeest JO10-3 09:00
FC Uitgeest JO10-4-Kolping Boys JO10-5 09:00
FC Uitgeest JO10-5-SVA JO10-4 11:30
DEM JO9-1-FC Uitgeest JO9-1 08:30
DSS JO9-2-FC Uitgeest JO9-2 10:45
Sporting Krommenie JO9-2-FC Uitgeest JO9-3 09:00
FC Uitgeest JO9-4-ADO ‘20 JO9-3 09:00
FC Uitgeest JO9-5-Velsenoord JO9-1 10:15

ODIN 59 JO8-1-FC Uitgeest JO8-1 09:00
ADO ‘20 JO8-4-FC Uitgeest JO8-2 09:00
FC Uitgeest JO8-3-Rijp (de) JO8-3 09:00
FC Uitgeest JO7 WK minivoetbal 08:45
FC Uitgeest trainingsgroep 09:00
Meisjes:
OSV MO19-1-FC Uitgeest MO19-1 14:30
FC Uitgeest MO17-1-Onze Gezellen MO17-1 14:30
Fortuna Wormerv. MO17-1-FC Uitgeest MO17-2 14:15
FC Uitgeest MO15-1-Meervogels 31 MO15-1 11:30
Hercules Zaandam sc MO15-2-
FC Uitgeest MO15-2 09:00
FC Uitgeest MO13-1-SDZ MO13-2 09:00
Saenden MO13-1-FC Uitgeest MO13-2 10:00
FC Uitgeest MO11-1-SVA MO11-1 10:30

Zondag 24 september 
Senioren:
FC Uitgeest 1-Legmeervogels 1 14:00
FC Uitgeest 2-Purmersteijn 2 10:00
FC Uitgeest 3-Kennemers 3 10:00
FC Uitgeest 4-DSS 3 10:00
Schoten 3-FC Uitgeest 5 14:00
HSV 4-FC Uitgeest 6 12:00
Castricum 2-FC Uitgeest 7 11:00
FC Uitgeest 8-Foresters de 6 12:00
FC Uitgeest 9-VIOS-W 6 12:00
FC Uitgeest 10-Vrone 7 12:00
FC Uitgeest 11-Kennemers 7 10:00
ADO ‘20 11-FC Uitgeest 12 11:00
Jisp 3-FC Uitgeest 13 11:00
Dames:
FC Uitgeest VR1-Alliance 22 VR2 12:00
Jongens:
Meervogels 31 JO19-1-FC Uitgeest JO19-1 11:00
Kwiek 78 JO19-1-FC Uitgeest JO19-2 09:45
FC Uitgeest JO19-3-Kwiek 78 JO19-2 14:00
FC Uitgeest JO19-4-Rijp (de) JO19-2 14:00

FC Uitgeest Vrouwen 1 gaat met vertrouwen de competitie in
Uitgeest - Zondag mochten 
de vrouwen van FC Uitgeest 
al om 10 uur aantreden in 
de uitwedstrijd tegen Zaan-
dijk VR1. Een geduchte te-
genstander, aangezien zij net 
als FCU de eerste twee wed-
strijden ook met grote uitsla-
gen hadden gewonnen. Met 
net een iets beter doelsaldo 
voor Zaandijk wist Uitgeest 
wat het haar te doen stond, 
winnen. 

Uitgeest kwam door een 
frommelgoal van Zaandijk 
al vroeg op achterstond,1-0. 
Hierbij viel de doelpunten-

maakster geblesseerd uit. 
Gelukkig kon Uitgeestkeep-
ster Danique, de wedstrijd 
wel voortzetten. Niet lang 
daarna kon Zaandijk de 2-0 
binnenschieten vanuit de 
corner, door een dekfout van 
Uitgeest. Toch zat Uitgeest 
redelijk in de wedstrijd, dus 
een doelpunt kon niet lang 
uitblijven. Anouk de Goe-
de was hier de aangewezen 
persoon voor. Haar prachti-
ge vrije trap was net te hoog 
voor de keepster van Zaan-
dijk, 2-1. Dit was tevens de 
ruststand. 
In de tweede helft lieten in-

vallers Romee en Sophie zien 
waarom zij telkens weer te-
ruggevraagd worden voor 
het seniorenteam. Romee 
scoorde ijzig kalm vanuit 
een goede doorbraak de 2-2. 
Sophie wist meerdere ke-
ren een mooie steekpass te 
produceren waardoor kans-
rijke situaties ontstonden. 
Zij beloonde haar goede in-
valbeurt met een goal in de 
80e minuut. Tussendoor had 
Zaandijk weer een frommel-
goal weten te maken, waar-
door de stand inmiddels 3-3 
was geworden. Hoewel de 
betere kansen voor Uitgeest 

waren, was het toch Zaan-
dijk die er in de 85e minuut 
met de overwinning vandoor 
ging, 4-3. Al met al was het 
een goede generale voor de 
start van de competitie aan-
komende zondag. 

Woman of the match: 
Anouk de Goede. Vandaag 
weer zeer dominant aanwe-
zig, maakte de meeste me-
ters. Ze was zowel aanval-
lend als verdedigend erg be-
langrijk voor haar team en 
opende bovendien de score 
voor Uitgeest met een mooie 
vrije trap. (Kelly Selvius)

Het gaat allemaal net even 
sneller dus zowel tactisch 
als technisch zullen we stap-
pen moeten maken. Dat kan 
ook, is mijn overtuiging. De 
beleving is goed en de jon-
gens willen graag vooruit. Ik 
ben voorzichtig optimistisch 
en verwacht absoluut dat we 
ons kunnen handhaven”.

Zondag 24 september is de 
eerste thuiswedstrijd van FC 
Uitgeest. Op bezoek komt 
Legmeervogels. 
Het zal een mooi indicatie 
geven van hoe FC Uitgeest 
er dit seizoen voor staat. Wie 
weet wordt het misschien 
weer een mooi seizoen. (De 
Afvallende Bal)
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Ophaaldata gft-afval
In week 39 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 25 september; wijk 2, dinsdag 26 september; 
wijk 3, woensdag 27 september; wijk 4, donderdag 28 september; 
wijk 5, vrijdag 29 september.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
D.E.H.J. de Leeuw, leeftijd 89 jaar 
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
Jan Bakkum en José Guit 

GETROUWD 
De heer N.C. Goeman en mevrouw 
G. Zijlstra

Hoe halen we meer uit ons afval? De gemeente werkt aan een afval-
beleidsplan. Inzet is te komen tot minstens driekwart afvalscheiding. 
Door te scheiden kunnen van grondstoffen nieuwe producten worden 
gemaakt. Hoe kunnen we dat bereiken? Wie meer wil weten of mee 
wil praten is welkom op een interactieve informatiebijeenkomst over 
dit onderwerp. Die wordt gehouden op woensdagavond 4 oktober in 
het gemeentehuis van Uitgeest. Aanvang: 19.30 uur.

Programma 
19.00 uur:     Inloop en koffie 
19.30 uur:   Opening door wethouder Anke de Vink-Hartog. Presen-
     tatie De Jonge Milieu Advies over afval, scheiden en in-
  zamelen. Vragen en discussie. 
21.00 uur:     Einde
De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp tijdens een interactieve 
raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 10 oktober, aanvang 20.00 
uur. In december stelt de raad het afvalbeleidsplan vast. De uitvoe-
ring van het beleid gebeurt in samenspraak met de inwoners. 

Informatiebijeenkomst afval op 4 oktoberAfval scheiden: dat kan beter!

In onze gemeente scheiden 
we al 56% van het afval. Dat is 
mooi, maar nog niet genoeg.
De inzet is 75% in 2020.

Tijd voor de 
volgende stap!

2020

2017

56%

75%

Verbranden van afval kost geld en er gaan 
goed bruikbare grondstoffen verloren.

Het is dus slim om afval goed te scheiden.

Thuis scheiden levert de 
beste kwaliteit grondstoffen op. 

Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien?

Hoe verder?

Een rolcontainer voor 
PMD (plastic, metaal
en drankenkartons).

Een rolcontainer voor
GFT (groente-, fruit- 
en tuinafval).

Een bak voor 
oud papier.

1

3

Goed scheiden 
betekent weinig
(rest)afval.

Bruikbare
grondstoffen halen 
we aan huis op.

(Rest)afval brengt 
u zelf naar een
ondergrondse container.

Daarom werkt de gemeente aan een
nieuw afvalbeleidsplan.

Dat gaat uit van omgekeerd inzamelen.

 Er komen onder-
grondse containers.

Dit brengt u zelf naar de 
container in de buurt.

Zaken als batterijen,
textiel, of glas:

Inleveren zoals u 
gewend bent.

De gemeente haalt deze 
grondstoffen aan huis op.

De gemeenteraad besluit over het afvalbeleid. 
Daarna bespreken we met inwoners hoe we 
het gaan uitvoeren. 

Met elkaar halen we eruit wat erin zit.

“Hoe vaak  
halen we rol-

containers op?”
“Hoe kunnen 

verenigingen profiteren
van oud papier?”

“En als ik  
geen extra

 container wil?”

“Waar moeten 
 de ondergrondse  

 containers komen?” 

Elke woning krijgt 
eigen (rol)containers.

€
€

€

€
€€
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor op 25 september en 23 oktober terecht in het Cultureel Cen-
trum aan de Hogeweg 8.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E is het € 55,00.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van 
de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keu-
ring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Ver-
klaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR.
De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 
€ 41,00.  

Keuring voor verlenging rijbewijs

Informatiemarkt Stationsgebied
Op dinsdagavond 26 september houden de gemeen-
te Uitgeest en ProRail van 19.00 tot 21.00 uur een informa-
tiemarkt in het gemeentehuis van Uitgeest (Middelweg 28). 
De gemeente zal de hoofdlijnen toelichten die moeten leiden tot een 
Visie Stationsgebied. ProRail laat de laatste ontwerpen zien van het 
keerspoor, het opstelterrein en de voorstellen voor het station.

De Meldijk wordt donderdag 21 september ter hoogte van de huis-
nummers 14 en 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers 
en voetgangers kunnen gewoon passeren. De woningen blijven be-
reikbaar. De reden voor de afsluiting is een onderzoek naar het riool. 
Dit duurt naar verwachting één dag. 

Tijdelijke afsluiting Meldijk 
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